
MIKULÁS FUTÁS  

2018. december 02. (vasárnap) 09:00 

 

 

Balmazújváros, Kossuth tér, Veres Péter Gimn. és Szakközépiskola  

 

Közös indulás: Kálvineum u. 12. 08:30 

 

Minden távra kizárólag előnevezéssel, legkésőbb november 30- 12:00-ig lehet 

jelentkezni, a nevezési díj a helyszínen fizetendő! 

 
König Trade Mikulás futás 800 m Rajt: 10.00  
 
KOROSZTÁLYOK: 2010-ben vagy később születtek, 2007 – 2009, 2004 – 2006,1999 – 2003 
Minden korosztályban a betöltés éve számít!  
 
Nevezési díj: 1000 Ft. Rajtszámátvétel: 09:30-ig!  
Díjazás: Az I-III. helyezett Mikulás csomag és Kamilla Gyógyfürdő belépő, a győzteseknek serleg 

Kazár Tüzép FUTÁS 6 km - Rajt: 10.05 

Nevezési díj: 2000Ft. Rajtszám-felvétel a helyszínen. A nevezést 09.30-kor lezárjuk!  
Útvonal: Kossuth tér - Batthyány u. - Szoboszlói u. - Szoboszlói út 3-as km tábla - (fordító) - vissza 
ugyanezen az útvonalon! Figyelem! A várható időjárásra tekintettel a láthatósági mellény, láthatósági 
pánt, vagy fényvisszaverőkkel ellátott futómez viselése kötelező! Frissítés a célban 6 km-nél 
(ásványvíz, szőlőcukor, alma, banán) 

OKULA-OPTIKA KISMARATONI VERSENY  Táv: 14 km Rajt: 10:20 

Nevezési díj: 2000Ft. Rajtszám-felvétel és rajtcédula kitöltése a helyszínen. A nevezést 09.30-kor 
lezárjuk!  
 
Útvonal: Kossuth tér - Batthyány u. - Szoboszlói u. - Szoboszlói út 2-es km tábla -  
33. sz. főút körforgalom előtti 7-es km tábla (fordító) - vissza ugyanezen az útvonalon! 
Frissítés 7 km-nél a körforgalomnál és a célban (ásványvíz, szőlőcukor, alma, banán) 

SZENDI VASUDVAR FÉLMARATON Táv: 21,1 km  

Rajt: 10.20-kor, a Nagyhegyesi (33. számú főút) körforgalomtól! 
A verseny útvonala megegyezik a 14 km-es (a hagyományos 2x7 km- es szakasz) kismaratonival. A 
szállítás a rajthelyre autóbusszal történik! 

Nevezési díj 2000-. Ft A regisztráció (rajtszámfelvétel) kötelező, a versenyen rajtszám nélkül rajthoz 
állni nem engedélyezett! A regisztrációt 09:30-kor lezárjuk! 

Útvonal: 33. sz. főút körforgalom előtti 7-es km tábla (rajt) Szoboszlói út 2-es km tábla - jobbra 
fordulva Szoboszlói u. - balra fordulva Batthyány u. - Kossuth tér (1. fordító) - Batthyány u. - jobbra 
fordulva Szoboszlói u. - balra fordulva Szoboszlói út 2-es km tábla - a 33. sz. főút körforgalom előtti 7-
es km tábla (2. fordító) - vissza ugyanezen az útvonalon! 
Frissítés a célban, 7 km-nél és 14 km-nél a körforgalomnál. (ásványvíz, szőlőcukor, banán, alma) 

További versenyinformációk: 

Az autóbusz a rajthoz 10:00-kor indul. (a menetidő: kb. 10 perc) 
A bemelegítésre tehát csak a versenyközpontban lesz lehetőség az indulás előtt.  
Az autóbusz fűtött, tehát arra a versenyöltözetben is fel lehet szállni. Ha mégis lesz 
levetendő öltözeted, azt az autóbusz visszahozza a versenyközpontba.  

Korcsoportok: I. Kcs: NYÍLT VERSENY MINDEN KOROSZTÁLYNAK, 
II. Kcs: (MASTERS I-II.) 1968. január 1. és 1977. december 31. között születettek 
III. Kcs: (MASTERS III.) 1967. december 31. előtt születettek 

 
Díjazás (kategóriánként): I. hely: serleg, II-III. hely tárgyjutalom, Kamilla Gyógyfürdő belépő 


