
Iszkiri Futónap 

Időpont: 2016. november 20. 08:00                                                    futónaptár.hu 

Helyszín: Lenti 

Részletes ismertető 
INFORMÁCIÓK 

 

Az útvonal végig biztosítva, táblákkal jelezve lesz, illetve szalaggal jelöljük.  Amennyiben 

irányító tábla nem jelzi, megváltozott haladási iránynak kérjük tartsd az egyenest. 

Időmérés: Chipes időméréssel történik. 

A rajtszám hátoldalára van a chip ragasztva, nem lehet onnét eltávolítani, nem kell leadni. 

A rajtszámok versenyszámonként eltérő alapszínűek, így könnyen megkülönböztethetőek. 

A rajtszám hátoldalára kötelező a versenyző nevének NAGY BETŰKKEL való feltüntetése, 

valamint hozzátartozója nevének és telefonszámának a felírása, hogy szükség esetén a 

versenyző állapotáról tudjunk tájékoztatást adni. 

Egyéni chipes időmérésre nincs lehetőség. 

Nevezési díjak/ határidők 

800 méter Családi futás ingyenes (10.30 óra) 

  
5 km (11.00 óra) 
Online nevezési időpontok Nevezési díj 

2016. szeptember 23. - 2016. november 14. 1 500 Ft 

    

10 km, 21km (11.00 óra) 
Online nevezési időpontok  Nevezési díj 

2016. szeptember 23. - 2016. november 14. 2 000 Ft 

     

  

Az online előnevezettek nevezése csak akkor érvényes, ha a nevezési díjat a regisztráció 
után - legkésőbb 2016. november 14-ig - kiegyenlítette 

Átutalással az Iszkiri Futóklub Egyesület Lenti bankszámlaszámára: 
OTP Bank Nyrt. 11749022-20039974 
IBAN: HU52 1174 9022 2003 9974 0000 0000 
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB 

  



Helyszíni nevezés összege: 

Sprinttáv: 3000,-Ft 

Középtáv, Félmaraton: 4000,-Ft  

Nevezési díj tartalma: 

·          A rajtcsomagban: rajtszám+chip+kedvezmények 

·         Kategóriák 1.-3. helyezettje egyedi érmet kap 

·         Befutó érem mindenkinek 

·         Zene minden mennyiségben 

·         Bőséges ellátás a frissítő állomáson 

·         Egészségügyi biztosítás 

·          Chipes nettó időmérés 

·         Online képgaléria, ingyenesen letölthető képekkel 

·          INGYENES parkolás Lenti egész területén 

·         Zenés bemelegítés 

·          Ingyenes egészségügyi szűrés 

  

Frissítés: 

A pálya három pontján biztosítunk frissítőt a futók számára. Ezeken a pontokon víz,  izotóniás 

ital, gyümölcs, szőlőcukor, tea várja a versenyzőket. 

  

Versenyközpont: Városi Művelődési Központ Lenti, 8960 Lenti, Deák Ferenc u. 7 

 

A művelődési házban  biztosított az öltöző, WC, ruhatár, játszóház 

  

Szintidő: 
Középtáv – 75 perc, Félmaraton – 180 perc 

A mezőnyt 7 perc 30 mp/km tempóban záróbiciklis követi. 

  



Kérünk mindenkit, hogy a helyszíni regisztrációhoz hozza magával az online nevezés során 

kapott visszaigazoló e-mail kinyomtatott példányát, valamint bármilyen személyi 
azonosításhoz megfelelő okmányt! A visszaigazoló e-mail bemutatása mobiltelefonon is 

lehetséges! 

  

Korhatár: 

800 m-es távon 2004.november 20. után született gyerekek nevezhetnek (a szülőknek 
nem kell nevezni) 

A félmaratoni távon csak 1998. november 20. előtt születettek indulhatnak (18 évesek 
vagy idősebbek). 

 Kategóriák 

Gyerek futam (800 m) 
    - 5 1. korosztály 

   6-8 2. korosztály 

  9-12 3. korosztály 

  

  

  

  

Sprinttáv kategória (5km) 
12-16 1. korosztály 

17-30 2. korosztály 

31-50 3. korosztály 

51+ 4. korosztály 

  

Középtáv kategória (10km) 
12-16 1. korosztály 

17-30 2. korosztály 

31-50 3. korosztály 

51+ 4. korosztály 

  

Félmaraton kategória (21km) 
18-30 1. korosztály 

31-50 2. korosztály 



51+ 3. korosztály 

 

Parkolás:  Lenti egész területén ingyenes 

Öltöző, ruhatár, WC a művelődési ház területén 

A ruhatár nyitva tartása 2016.11.20. 08:00 - 2016.11.20. 14:30-ig. 

Egészségügyi biztosítás: 

 Országos Mentőszolgálat 

Nevezési díjak visszaigénylése: 
A már érvényesített, befizetett nevezések díjainak a visszautalására nincs lehetőség! 

 


