
 
 

 

KRAUSZ KUPA 

MEZEI FUTÓVERSENY 

 
  A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika 

szakosztályaiban/iskoláiban sportoló gyermek korosztály, valamint a 

Kiskunhalas város sportegyesületei és iskolái számára.   

  A verseny helyszíne és ideje: 

Kiskunhalas, Sóstó Parkerdő 

2021. november 13. szombat 10.30 

(Az 53-as főúton Soltvadkert felől érkezőknek a Sóstó csárda után balra. Déli 

irányból érkezőknek a Tűzoltóság után jobbra. ) 

 
  A verseny rendezője: Kiskunhalasi Atlétikai Club 

  A versenybíróság: versenyszervező: Szloboda Mihály régiófelelős 

elnök: Kaszap Imre KAC elnök  

  A verseny résztvevői:  

 A régió szakosztályainak U12 (2010-2011) versenyzői.   

 Nyílt versenyt rendezünk U8, U10, U12, U14, U16 és felnőtt korosztály 

számára. 

 

  Versenyszámok, távok: 

 

 U8 (2014-2015)  páros váltóverseny    600 m. 

Az U8-as korcsoportnak egy újszerű futóverseny kerül lebonyolításra. Egy 

iskolai csapat 4 párt alkot (8fő). Nemektől függetlenül. A párok egy jelölő 

mezt fognak a kezükben, ez lesz a váltó eszköz. A táv kb.600 méter. A 

párok nem engedhetik el a jelölő mezt, tehát egy pár együtt fut, és váltja a 

következő párt. 

 



 U10 (2012-2013)  egyéni és 4 fős csapatverseny.  1000 m. 

 U12 (2010-2011)  egyéni és 4 fős csapatverseny.  2000 m 

Az Alföldi Régió egyesületei számára 8 fős csapatverseny (4 fiú+4 lány). 

 U14 (2008-2009) egyéni és 4 fős csapatverseny.  2400 m. 

 U16 2006-2007) egyéni és 4 fős csapatverseny.  3000 m. 

 Nyílt felnőtt (2005-től idősebb) egyéni.    4.3 km. 

 

 Díjazás: az 1-3. helyezett egyéni és csapattagok érmet nyernek. 

 Időrend: 

 10:15 MEGNYITÓ. 

 10:30  U10 lányok és fiúk, „Jövő Bajnokai” futam, 

 10:45  U12 lányok, SPORT XXI futam, 

 11:10  U12 fiúk, SPORT XXI FUTAM, 

 11:15 U8 páros váltó, „Kölyökből atléta” futam. 

 11:30  U14 fiú és lány, KRAUSZ futam, 

 11:45 U16 fiú és lány, KRAUSZ futam, 

 12:00  NYÍLT FELNŐTT futam, 

 12:00 EREDMÉNYHIRDETÉS. 

 
 Egyebek: A pálya erdei ösvényen lesz kijelölve. Szögescipő használata nem 

javasolt. U8, U10 és U12 korosztályoknak nem engedélyezett.  

 

  

 

Kiskunhalas, 2021. október 29. 

 

Szloboda Mihály 

régiófelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pálya rajz. 

 


