
 

MARATON MAGYAR BAJNOKSÁG 
2021 

 
 

A verseny célja:  a 2021. évi országos bajnoki címek eldöntése. 
 
A bajnokság időpontja:  2021. március 7. vasárnap, 9:00 
 
A bajnokság helyszíne:  Debrecen 
 
Rendező:   Magyar Atlétikai Szövetség és a Debreceni Sportcentrum 
 
Versenybíróság:   Elnök:  Smoczer György 
    Elnökhelyettes: Nagy Tibor 
    Technika: K. Szabó Gábor 
    Titkár:  Német Botond 
 
Versenyszám:    Férfi és női maraton (42 195 m), egyéni és három fős csapat. 
 
Útvonal:    rajt: Gyulai István Stadion atlétikai pálya 80 méter síkfutás rajtvonala 

1 db kis kör: Oláh Gábor utca – Ady Endre út – Nagyerdei körút – Hadházi út – 
Nagyerdei Körút – Oláh Gábor utca (2389,2 méter)  
11 db teljes kör: Oláh Gábor utca - Ady Endre út - Benczúr Gyula utca - Hadházi út - 
Oláh Gábor utca (3518,59 m körpálya) 
300 méter megtétele a pályán 

    cél: Gyulai István Stadion atlétikai pályájának célvonalán.  
 
Résztvevők:  A MASZ azon igazolt, a nevezési határidőig benevezett, érvényes versenyengedéllyel 

(MIR) rendelkező felnőtt és U23 korosztályú versenyzői, akik nevezési szinttel 
rendelkeznek. 

 
Felelősségvállalási nyilatkozat: 

- a versenyen résztvevő atléta és a versenyen dolgozó versenybíró nyilatkozik arról, 
hogy a részvétellel elfogadja a verseny előtt megismert tartalmú felelősségvállalási 
nyilatkozatban foglalt a-i) pontokat (1. sz. melléklet), 

- 18 éven aluli versenyzőnek kötelező a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozat 
leadása a helyszíni jelentkezésnél (1. sz. melléklet). 

 
Nevezési szintek:  A MASZ a versenyre történő nevezés elfogadását nevezési szintek teljesítéséhez 
    köti, azonban az indulói célszámok (30-30 fő nemenként) elérése érdekében a  
    szintidőt nem teljesítő versenyzők is meghívásra kerülhetnek a bajnoki versenyre. A 
    szintteljesítés kezdete: 2018. január 1. 

 
 férfiak:       nők: 
félmaraton:  1:16:34  félmaraton:  1:36:17 vagy 
maraton:  2:46:35  maraton:  3:32:38 vagy 
10000 m:  34:39.93 10000 m:  43:47.92 vagy 
10 km:      34:44  10 km:         44:04 vagy 

  5000 m:  16:15.26 5000 m:  20:38.27 

 
Limitidő:   A verseny során limitidőket határozunk meg. Amennyiben a versenyző nem kezdi meg 
    az utolsó körét a megadott időpontig, akkor kizárásra kerül a versenyből. 

Férfiak: 3:10:00 óra 
    Nők: 3:40:00 óra 
 
 



 
 
 
Nevezés:   On-line nevezés indul:   2021. február 22. hétfő, 00:00 

  On-line nevezés zárul:   2021. március  01. hétfő, 23:59 
  
Nevezési díj:   2000.- Ft 
    fizetés módja: számla ellenében átutalással az elfogadott nevezések után 
 
Rajtszám átvétel/jelentkezés: a Stadion épületének földszintjén, a Versenyközpontban. 

• március 6. szombat:  14:00 – 18:00 
• március 7. vasárnap  06:30 – 07:45 

A Versenyközpontba testhőmérséklet mérés után kizárólag maszkban lehet belépni és ott tartózkodni! 

Egyéni frissítés:  Az Oláh Gábor utcában kerülnek elhelyezésre a frissítőasztalok. Az egyéni frissítési pont zárt  
  lesz, oda csak akkreditációval lehet majd belépni, amely akkreditációs kártyát a    
  jelentkezéskor bocsátunk a csapatvezető vagy a versenyző részére. 
 
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.  

 
Díjazás:  Az 1-3. helyezett egyéni versenyzők elnyerik a „Magyarország 2021. évi Maratonfutó Bajnoka” címet 

valamint éremdíjazásban részesülnek. 
Az 1-3. helyezett csapat tagjai elnyerik a „Magyarország 2021. évi Maratonfutó Bajnok Csapata” címet 
és éremdíjazásban részesülnek. 
Díjátadás a Stadionban. 

 
Időmérés:  A versenyen transzponderes időmérés lesz. 
 
Öltözés és bemelegítés: a Stadionban, illetve annak területén. 
 

Időrend 
 

      9:00  férfi és női maraton 
 

 
Figyelem! 
A csatolt COVID19 nyilatkozat kitöltése kötelező, a rajtszámátvétel feltétele! A csatolt nyilatkozatot kinyomtatva kérjük 
leadni a Versenyközpontban! 
A call room-ba csak maszkban lehet belépni, amit egészen a rajtig viselni kell! 
 
 
FIGYELEM! A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel a verseny zártkapus, kísérők és szurkolók 
számára a belépés nem engedélyezett. A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 méteres távolság tartására. 
A verseny területére történő belépéskor továbbra is alapvető elvárás a legszigorúbb higiéniai szabályok betartása. 
Továbbá felhívjuk figyelmüket a MASZ 7. sz. és a 9. sz. elnöki utasításának betartására és betartatására! 

 

 
Budapest, 2021.02.07. 

          MASZ Versenyiroda 
 



 
 

 
 

Pályarajz 
 

 
 
 
 
 
  
  

Rajt 

Cél 



 
 
 

Nyilatkozat 

Kérjük, nyomtatott olvasható nagybetűkkel töltse ki! 

 

Alulírott, 

 

Sportoló neve: ...................................................................................................  

Sportoló születési helye, ideje: ...........................................................................  

Klubja:  ..............................................................................................................  

Rajtszáma:  ........................................................................................................  

 

nyilatkozom, hogy: 

- Az elmúlt 10 napban nem tartózkodtam külföldön;  

- Az elmúlt 10 napban nem mutattam és jelenleg sem mutatok koronavírusra jellemző tüneteket: (láz, 

nehézlégzés, hidegrázás, köhögés, stb); 

- Az elmúlt 10 napban nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal 

fertőzött személlyel; 

- Kötelezettséget vállalok, hogy amennyiben a fenti tünetek bármelyikét magamon vagy közvetlen 

környezetében észlelem, haladéktalanul tájékoztatom a verseny szervezőit, és a verseny látogatását azonnal 

felfüggesztem; 

- Nem vagyok járványügyi karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakója; 

- A COVID-19 vírusjárvánnyal kapcsolatosan hozott sportági szakszövetségi szabályokat és a vonatkozó 

járványügyi intézkedéseket tudomásul veszem; 

- Az versenyen saját felelősségemre veszek részt; 

- A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében bármikor alávetem magát testhőmérséklet mérésnek, és 

elfogadom, hogy 37,8 C fokot elérő mérési eredmény esetén az versenyen nem vehetek részt; 

- Hozzájárulok, hogy pozitív minta esetén a lázmérés időpontja és eredménye, illetve a bejelentés időpontja a 

fenti tünetek megjelenéséről jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljön. Az adatkezelés célja az uszodától való 

távolmaradás igazolása, illetve szükség esetén járványügyi hatósági intézkedésben való közreműködés. Az 

adatokat kizárólag a mérést végző személy, és a rendezvényért felelős személy ismerheti meg, valamint kérésre 

a járványügyi hatóság. 

 

Debrecen, 2021. …………… 

 

………………………………….. 

    

 sportoló 

 


