
  Magyarország 24 órás Ultrafutó Bajnoksága 2017. 

 

Pék Imre Emlékverseny 

Versenykiírás 
 

16. Sárvári 6/12/24 órás futás 

 

 

A verseny helye és ideje: Sárvár, Várpark,  

2017. április 22-23.  

1030,73 hitelesített, aszfalt körpálya  

Rendező:    Sárvári Kinizsi Sportegyesület  

Versenybíróság:  

Elnök: Molnár Tamás  

Titkár: Görög Gyula  

 
Rajt:     2017. április  22.  szombat  10 óra 

Eredményhirdetés:   2017. április 23. 12 óra 

 

Résztvevők: A Magyar Bajnokság résztvevői a határidőig benevezett és érvényes 
MASZ versenyengedéllyel rendelkező versenyzők, a nyílt futamban a határidőig 
benevezett  versenyzők.  

 

Nevezés:  Nevezés indul: 2017.03.01  

Nevezés zárul: 2017.04.21.  

A Magyar Bajnokság nevezési határideje: 2017. április 17.  

 

Online nevezés a honlapon elérhető űrlap kitöltésével www.fussunk.gportal.hu  

 
Versenyszámok:  Egyéni: 6 órás 12 órás és 24 órás 
 

női férfi 

35 év alatt 40 év alatt 

35 év felett 5 évenként 40 év felett 5 évenként 
 

váltó: 12 órás  4 fős csapatok 
 

női férfi 

60 év alatt 60 év alatt 

60 - 76 év 60 - 76 év 

77 - 156 év 77 - 160 év 

156 év felett 160 év felett 
 

A vegyes csapatokat a férfiaknál értékeljük. 
 

 

Díjazás: kategóriánként és nemenként az első három helyezett kupát vagy érmet, minden 
résztvevő emlékérmet kap. 

A bajnokság 1-3. helyezettjei elnyerik a „Magyarország 2017. évi 24 órás ultrafutó 
bajnoka/2.,3. helyezettje” címet és a MASZ bajnoki érmeit vehetik át. 

 
  

http://www.fussunk.gportal.hu/


NEVEZÉSI DÍJAK 
 

 6 órás 12 órás 
12 órás 

váltó 
24 órás 

nyílt 
24 órás 

MB 
Nevezési díj 

április 3-ig 7.500 10.000 6.000/fő 10.000 9.000 utalás 

április 4-április 19 9.500 12.000 8.000/fő 12.000 11.000 kp. a helyszínen 

április 21-én, 
pénteken 

11.000 14.000 10.000/fő 14.000 - kp. a helyszínen 

 

Szombaton nevezést nem tudunk elfogadni. 
A nevezési díj utalása:  K&H Bank Zrt.  10404735-49504955-51551020 

 

Kedvezmények: 

  Csak előnevezésnél!!  

- a Kinizsi SE Atlétikai Szakosztály tagjai, és a 18 év alattiak 30%, 
Nevezés: 
Online nevezés a honlapon elérhető űrlap kitöltésével április 19-én 20 óráig adható le. 
Az űrlap kitöltése és elküldése után egy visszaigazoló e-mailt küldünk 
A nevezés beérkezéséről a honlapon közzétett, rendszeresen frissített „Nevezettek listájából” tudsz 
meggyőződni. 
Nevezést e-mailben és telefonon nem fogadunk el. 
 
Nevezési díj fizetése: 
A április 3-ig érvényes nevezési díjak csak átutalással fizethetők. Ezt követően kérjük ne utaljatok, a 
nevezési díjat a rajtszám átvételekor készpénzben fizethetitek be. 
A április 3-ig leadott online nevezés csak akkor válik érvényessé, ha ugyaneddig az időpontig a 
táblázat szerinti nevezési díj az egyesület számlájára beérkezik. 
Amennyiben a nevezési díj április 3-ig nem érkezik meg, a nevezés automatikusan átkerül a 
következő, április 4-19-ig  érvényes emelt összegű kategóriába. 
Postai csekken nevezési díjat nem fogadunk el. 
Az átutalás „Közlemény” rovatába a következő adatokat kérjük megadni: 

 a versenyző vagy a váltó csapat neve 
 versenyszám (6 óra, 12 óra, 24 óra (nyílt vagy MB) 12 óra váltó) 

 
A Magyar Bajnokságon való részvétel csak érvényes versenyengedéllyel lehetséges, aki ezzel nem 
rendelkezik a nyílt versenyen vehet részt. 

 
 Vegyes csapatokat a férfiaknál értékeljük. 
 Egy futó csak egy csapat tagja lehet. 
 Váltani csak a kijelölt váltóhelyen lehet. 
 A rajtszámot a verseny során elöl, jól látható módon kell viselni. 

• A futók a verseny után a rajtszám leadásával kedvezményesen bemehetnek a Sárvári 

Gyógy- és Wellnessfürdőbe  . 
 

   Információ:  sarvarfutas@gmail.com 
     Görög Gyula 30/316-2193 
     www.fussunk.gportal.hu 
 
 
 

mailto:sarvarfutas@gmail.com
http://www.fussunk.gportal.hu/



