MAGYARORSZÁG MARATON BAJNOKSÁGA
2019
a 34. Spar Budapest Nemzetközi Maraton keretében

A verseny célja:

a 2019. évi országos bajnoki címek eldöntése.

A bajnokság időpontja:

2019. szeptember 29. vasárnap, 9:00

A bajnokság helyszíne:

Budapest

Rendező:
Versenybíróság elnöke:
MASZ delegált:

BSI Sport Kft., a MASZ együttműködésével
Nagy István
Nagyné Petrik Éva

Versenyszám:

Férfi és női maraton (42 195 m), egyéni és három fős csapat.

Rajt/Cél:

Pázmány Péter sétány, az ELTE Lágymányosi Campus előtti útszakaszon

Résztvevők:

A MASZ azon igazolt, a nevezési határidőig benevezett, érvényes
versenyengedéllyel (MIR) rendelkező felnőtt és U23 korosztályú versenyzői, akik
nevezési szinttel rendelkeznek.

Nevezési szintek:
A MASZ a Magyar Bajnokságon való részvételhez a dr. Spiriev-féle IAAF
pontérték táblázat 2017-es kiadása alapján nevezési szinteket határoz meg (600 pont), melyet
a felsorolt távok valamelyikén lehetett elérni 2017/18/19. évben.
férfiak:
félmaraton:
maraton:
10000 m:
10 km:
5000 m:
Nevezés:

1:16:34
2:46:35
34:39.93
34:44
16:15.26

On-line nevezés indul:
On-line nevezés zárul:

nők:
félmaraton:
maraton:
10000 m:
10 km:
5000 m:
2019. szeptember
2019. szeptember

1:36:17
3:32:38
43:47.92
44:04
20:38.27

vagy
vagy
vagy
vagy

16. hétfő, 00:00
23. hétfő, 23:59

Nevezési díj: 2000.- Ft
fizetés módja: készpénzes vagy bankkártyás fizetés a rajtszám átvételekor a Versenyközpontban

Rajtszám átvétel/jelentkezés:




szeptember 27. péntek:
szeptember 28. szombat:
szeptember 29. vasárnap:

15:00 - 17:30,
07:00 - 17:00,
07:00 - 08:30 között kizárólag a Versenyközpontban.

Versenyközpont/jelentkezés:
Az ELTE Lágymányosi Campus északi tömbjében.

Egyéni frissítés:




az egyéni frissítők leadása kizárólag a verseny napján, vasárnap 7:00-8:00 között a
Versenyközpontban lehetséges az erre kijelölt helyen
a versenyzőnek fel kell tüntetnie minden egyes frissítőn a rajtszámát és a km számot,
ahová kéri kihelyezni
az 1. asztal lesz az egyéni frissítők helye minden állomáson:
Táv (km)
3,3
6
10,3
13,1
16,3
20,4
23,1
25,3
27,6
32
35,9
40,3

Helyszín
Budai alsó rakpart (a Döbrentei tér alatt)
Budai alsó rakpart (az Üstökös utcai felhajtónál)
Lánchíd uta (a Várkert Bazárnál)
Fővám tér (a Budapesti Corvinus Egyetem előtt)
Dombóvári út (a Rákóczi hídi felhajtónál)
Budai alsó rakpart (a Döbrentei tér alatt)
Budai alsó rakpart (az Üstökös utcai felhajtónál)
Budai alsó rakpart (a Nagyszombat utca vonalában)
Budai alsó rakpart (a Mozaik utca előtt)
Margitsziget, Központi út (a Bringó hintó útjánál)
Pesti alsó rakpart, a Fortuna hajónál
Fővám tér (a Budapesti Corvinus Egyetem előtt)

Helyezések eldöntése:
Az egyéni bajnokság győztese az a versenyző, aki a távot a szabályoknak megfelelően végig
futotta és elsőnek haladt át a célvonalon.
Csapatversenyben az a győztes csapat, amelynek legjobb három versenyzője együttesen a
legalacsonyabb összesített időeredményt éri el. Azonos idő esetén az a csapat ér el jobb
helyezést, amelynek a harmadik tagja jobb időeredményt ért el.
Az országos bajnoki versenyben csak azok a versenyzők kerülnek értékelésre, akik a
bajnokságra a MASZ on-line rendszerében (MIR) neveztek.
Díjazás:

Az 1-3. helyezett egyéni versenyzők elnyerik a „Magyarország 2019. évi maratonfutó bajnoka”
címet valamint éremdíjazásban részesülnek.
Az 1-3. helyezett csapat tagjai elnyerik a „Magyarország 2019. évi maratonfutó bajnok csapata”
címet és éremdíjazásban részesülnek.

Időmérés:

Az időmérés szolgáltatója az AGNI-Timing.
Az időmérés a rajtszám hátuljára ragasztott UHF chipekkel történik.
Az IAAF szabálya /165/24(e)/ szerint a hivatalos eredménynek a versenyen mért bruttó idő
számít.
A rendező BSI Sport Kft. a Bajnokság résztvevőinek külön OB rajtzónát biztosít a mezőny
elején, melyet a versenyzőknek kötelező elfoglalni legkésőbb 5 perccel a rajtidő előtt!

Egyéb:

A versenyen az IAAF és a MASZ hatályos Versenyszabályzata érvényes.
A versennyel kapcsolatos részletes információ és pályarajz megtalálható a verseny hivatalos
weboldalán:
https://www.sparbudapestmaraton.hu/maraton/

MASZ Versenyiroda

