
MAGYARORSZÁG  XXXIV. Kismaratoni Országos Futóbajnoksága

1. A bajnokság célja: a bajnoki címek eldöntése

2. A bajnokság időpontja: 2012. március 31. szombat 10 óra 30
                    

3. A bajnokság helyszíne: Székesfehérvár, Bregyó köz

4. A versenybíróság elnöke: Őze Tibor

5. Rendező: Hunyadi DSE 

6. A bajnokság résztvevői: 
A  szakosztályok  által  a  nevezési  határidőig  szabályosan  benevezett  és 
érvényes  versenyengedéllyel  rendelkező  junior,  ifjúsági,  és  serdülő 
korcsoportos  versenyzők.  Minden  versenyző  csak  saját  korcsoportjában 
állhat rajhoz.

7. Nevezési határidő: 2012. március 26, hétfő 24 óra
A nevezéseket a Hunyadi DSE és a MASZ címére kell küldeni:
8000, Székesfehérvár, Sziget u. 47. írásban
E-mail-ben : hunyadidse@freemail.hu
                     versenyiroda@masz.hu

8. Versenyszámok:

21.1 km* junior fiú egyéni és 3 fős csapat
15 km junior leány egyéni és 3 fős csapat
15 km ifjúsági fiú egyéni és 3 fős csapat
10 km ifjúsági leány egyéni és 3 fős csapat
10 km serdülő fiú 15 éves egyéni és 3 fős csapat
  8 km serdülő leány 15 éves egyéni és 3 fős csapat
10 km serdülő fiú 14 éves egyéni és 3 fős csapat
  8 km serdülő leány 14 éves egyéni és 3 fős csapat

      6 km serdülő fiú 13 éves egyéni és 3 fős csapat
  6 km serdülő leány 13 éves egyéni és 3 fős csapat

 9. Helyezések eldöntése: 

Egyéni versenyben az atlétikai szabálykönyv rendelkezései szerint történik. 
Csapatversenyt  a  csapattagok  időeredményeinek  összeadásával  döntjük  el. 
Egyenlő eredmény esetén a jobb harmadik csapattag időeredménye dönti el
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10. Díjazás: 
   

A  versenyszámok  győztesei  elnyerik  "A  Magyar  Köztársaság  2012.  évi 
kismarathoni  futóbajnoka  /  bajnokcsapata"  címet.  A  I-III.  helyezett 
versenyzők és csapatok tagjai éremdíjazásban részesülnek. 

11. Költségek: 

- A  rendezési  költségek  a  Hunyadi  DSE-t  és  a  MASZ-t,  a  részvételi 
költségek az egyesületeket terhelik. 

- A nevezési díjak megegyeznek a MASZ által előírtakéval.                
- Nevezési  díjat  a  benevezett  versenyzők  után  szedünk.  A  helyszínen 

nevezési lehetőség az érvényes szabályok szerint nincs. 
- A  bajnokságra  nevezési  díjat  utólag,  átutalással  nem  lehet  fizetni.  A 

nevezési díjat a helyszínen, készpénzben kell kiegyenlíteni.

12. Egyebek: 

-  Csak a névvel, születési dátummal ellátott nevezéseket fogadunk el.
-  Jelentkezés: a katonai kollégiumban. A jelentkezéseket a rajt előtt 1 órával
   lezárjuk.
- 21,1 km* - a félmaraton, nyílt verseny, melynek nevezési díja 1500 Ft
-  A verseny útvonalán 9.30-tól teljes útlezárás lesz 14.15-ig, a busszal érke-
   zők erre számítsanak.
-  Öltözésre,  fürdésre,  bemelegítésre  a  Bregyó-közi  sporttelepen  van 

   lehetőség.
-  Eredményhirdetést  folyamatosan,  az  eredmények  feldolgozása  után  
   tartunk.
-   Kártérítési igénnyel lépünk fel azon egyesületek ellen, akik versenyzői a 
létesítményekben, bizonyíthatón szándékosan kárt okoztak.



Időrend:

10.30.          Serdülő fiú 13 éves 6 km ’99

10.30.  Serdülő leány 13 éves 6 km ’99 

10.40.          Junior férfi + nyílt verseny 21.1km    ’93-94  

10.55. Serdülő leány 14 éves 8 km ’98

11.40.          Junior leány 15 km ’93-94

11.40.          Ifjúsági férfi 15 km ’95-96

12.45.          Serdülő leány 15 éves 8 km ’97

13.10. Serdülő fiú 14-15 éves 10 km ’97-98

13.15. Ifjúsági női 10 km ’95-96

Versenytáv: 1 kör = 2455 m

6 km 2 kör + 1090 m

8 km 3 kör + 635 m

10 km 4 kör + 180 m

15 km 6 kör + 270 m

20 km 8 kör + 360 m


