
 

FELNŐTT ÉS U23 FÉLMARATON MAGYAR BAJNOKSÁG 
2021 

a Cerbona Fehérvár Félmaraton keretében 
 
 

A verseny célja:  a 2021. évi országos bajnoki címek eldöntése. 

 

A bajnokság időpontja:  2021. szeptember 12. vasárnap, 9:00 

 

A bajnokság helyszíne:  Székesfehérvár 

 

Rendező:   Magyar Atlétikai Szövetség és az Alba Triatlon Sportegyesület 

 

Versenybíróság:   Elnök:  Rózsa István 

    Titkár:  Koncz Ágnes 

 

Versenyszám:    Abszolút és U23, férfi és női félmaraton (21 097,5 m), egyéni és három fős csapat 

 

Útvonal:    7,0325 kilométeres körpálya 

    Rajt és cél: Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ bejáratánál 

 A kör: Bregyó köz – Malom utca – Zichy liget – Dózsa György út – Várkörút – Rákóczi 

utca/Gáz utca (forduló) – Várkörút (forduló) – Várkörút – Mátyás király krt. – Fő utca – 

Városház tér – Liszt Ferenc utca – Mátyás király krt. – Zichy liget – Mészöly Géza utca – 

Liget sor – Bregyó köz  

     

Résztvevők:  A MASZ azon igazolt, a nevezési határidőig benevezett, érvényes versenyengedéllyel 

(MIR) rendelkező felnőtt, U23 és U20 korosztályú versenyzői, akik nevezési szinttel 

rendelkeznek. 

 

Nevezési szintek:  A MASZ a versenyre történő nevezés elfogadását nevezési szintek teljesítéséhez 

    köti. U23 korosztályban nincs nevezési szint. A szintteljesítés kezdete: 2019. 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 

 

Nevezés:    On-line nevezés indul:   2021. augusztus 30. hétfő, 00:00 

   On-line nevezés zárul:   2021. szeptember 06. hétfő, 23:59 

  

Nevezési díj:   2000.- Ft 

    fizetés módja: számla ellenében (MIR) átutalással az elfogadott nevezések után 

 

Rajtszám átvétel/jelentkezés: a verseny napján a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ bejárata melletti parkoló 

területén, a Versenyközpontban. A rajtszámkiosztást előzetesen közzétesszük. 

  

 2021. szeptember 12. vasárnap 06:30 – 08:30 



 

 

Egyéni frissítés: A rajt/cél utáni területen (A) és a Fő utcán a Virágóra előtt (B) kijelölt pontokon. Az egyéni frissítőket a 

jelentkeztetésnél lehet leadni 6:30-8:00 között. A versenyzőnek fel kell tüntetnie minden egyes frissítőn 

a rajtszámát és a frissítőpont betűjelét, ahová kéri kihelyezni. 

 

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.  

Figyelem! 

Az idei Félmaraton Bajnokság is részét képezi az Atlétikai Magyar Csapatbajnokság Döntőjének! 

A Félmaraton Bajnokság helyezettjei közül Csapat Bajnoki pontot csak a CSB-re is határidőig benevezett 

versenyzők kapnak! 

 

Díjazás:  Az 1. helyezett egyéni versenyző elnyeri a „Magyarország 2021. évi Félmaraton Bajnoka” címet, 

valamint az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

Az 1. helyezett csapat tagjai elnyerik a „Magyarország 2021. évi Félmaraton Bajnokcsapata” címet és az 

1-3. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek. 

A díjátadás a Versenyközpont színpadján történik. 

 

Időmérés:  Az időmérés a rajtszám hátuljára ragasztott UHF chipekkel történik. 

A Bajnokság résztvevőinek külön OB rajtzónát biztosítunk a mezőny elején, melyet a versenyzőknek 

kötelező elfoglalni legkésőbb 5 perccel a rajt előtt! 

 

Öltözés és bemelegítés: az Atlétikai Központ öltözőiben, melegítés a környező utcákban. Az Atlétikai Központ területére 

történő belépés a rajtszám bemutatásával lesz lehetséges a verseny előtti órákban. 

 

Egyéb: 

A bajnokságra való nevezés és nevezési díj befizetése kizárólag a bajnokságon való részvételre jogosít, a Cerbona 

Fehérvár Félmaraton értékelésébe csak azon versenyzők kerülnek be, akik nevezésüket az Alba Triatlon Sportegyesület 

felé külön is eljuttatják, valamint az általuk megállapított nevezési díjat is megfizetik.  

 

FIGYELEM! A COVID-19 vírus által okozott járványhelyzet miatt, minden résztvevő – versenyző, edző, versenybíró, 

rendező – egészsége érdekében fokozottan kérjük az operatív törzs által javasolt megelőző és óvintézkedések 

betartását! A verseny ideje alatt a koronavírus-járvány elleni védekezés az országban és Székesfehérváron aktuálisan 

érvényben lévő szabályainak betartását fokozottan kérjük a versenyzőktől, edzőktől, vezetőktől és szurkolóktól a 

verseny egész területén! 

 

 
Budapest, 2021.08.11. 

          MASZ Versenyiroda 
 
 

 

 
 

 



 

 
Pályarajz 

 

 
 
  
 
 
Jelmagyarázat: 
 

Versenyközpont/Rajt/Cél 
 
 
  Egyéni frissítési pontok (mellettük Mobil WC)  
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