
 
 
 
 

IV. Märcz Róbert 

Nemzetközi Gyaloglóverseny 

 

 

 

Pécs-Vasas, 2017. október 14. szombat 

  
 

 

 Felnőttek és juniorok 10 km-es gyaloglóversenye 

 Utánpótlás korúak 2, 3 és 5 km-es gyaloglóversenye 

 Amatőr iskolai és felnőtt 1 és 2 km-es versenye 

 

 

  Versenyközpont: 

  Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház 

  7691 Szövetkezet u. 13. 

  Nevezés: MIR rendszeren keresztül 
  

   
 

  Rendező: 

   

  BHSE Atlétikai Szakosztálya, Vasasi TC. Vasasért Egyesület 

 
      
   



VERSENYKIÍRÁS 

▪ A verseny célja: 

 Színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása a nemzetközi és hazai versenyzők  számára. 

 A korosztályos versenyzési lehetőség biztosítása. 

 Amatőr és igazolt atléták, családok számára szabadidőprogram, versenyzési lehetőséggel. 

▪ A verseny helye és ideje: 

 Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Háznál Szövetkezet u. – Kút u. 1000 m-es 

körpálya 

  

 2017. október 8. (vasárnap) 10.00-től 13.00 óráig 

 részletes programja: 

  Felnőtt és junior: 10 km-es gyalogló verseny; 

  Utánpótlás: 2, 3 és 5 km-es gyalogló verseny; 

  Amatőr iskolai és felnőtt: 1 és 2 km-es verseny. 

   

  Időrend: 

  11:00  10 km női, férfi, felnőtt, junior 

    5 km női, férfi, ifjúsági 

  12:00  3 km újonc, serdülő leány, fiú, 2 km gyermek, leány, fiú 

  12:30  1 km és 2 km amatőr felnőtt és iskolai gyalogló verseny. 

▪ Versenyközpont: 

 Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház, Szövetkezet u. 13. 

 Öltözési lehetőség a Berze Nagy János Művelődési Házban (Szövetkezet utca 13.) 

▪ A verseny rendezője: 

 Vasasi TC, Vasasért Egyesület és BHSE atlétikai szakosztálya 

▪ A verseny résztvevői: 

 Hazai és külföldi versenyzők, akiket egyesületük benevez a korcsoportjukra vonatkozó 

korlátozások mellett. 

 Amatőr gyaloglók, akik helyszíni nevezéssel is indulhatnak. 

▪ Versenybíróság: 

 Elnök:    Haász János 

 Technikai helyettes:  Srp Gyula 

 Titkár:    Bodor Attila 

▪ Nevezési határidő: 

 Indul: 2017. október 2. (hétfő)    0 óra 00 

 Zárul: 2017. október 9. (hétfő) 23 óra 59 
 

▪ Nevezési díjak: 

 Gyaloglásban a MIR-ben nevezettek részére nincs nevezési díj. 
 

 1000 m amatőr: 200 Ft 

 2000 m amatőr: 300 Ft 

 

▪ Versenyszabályok és helyezések eldöntése: 

 A MASZ versenyszabályai szerint. 

 Gyaloglás a serdülő és újonc versenyben a nemzetközi box utca szabályai szerint kerül 

megrendezésre. 

 A verseny egyéni értékelése nemek szerint történik. 

▪ Díjazás: 

 A nemzetközi versenyszámok I-III. helyezettei érem díjazásban részesülnek. 

 Amatőr versenyzők férfi és női I-III. helyezettjei érem- és tárgydíjazásban részesülnek. 



 Az I-III. helyezett családi és felnőtt váltók serlegdíjazásban és édességdíjazásban 

részesülnek. 

▪ Költségek: 
A rendezési költségek a rendezőket, míg a részvételi költségek a benevezett egyesületeket 

terhelik. 


