
 
 

VIII. Märcz Róbert 

Nemzetközi Gyaloglóverseny 

 
 

Pécs-Vasas, 2021. október 17. vasárnap 

  
 

Felnőttek 10 km-es gyaloglóversenye 

Utánpótlás korúak 2, 3 és 5 km-es gyaloglóversenye 

Amatőr iskolai és felnőtt 1 és 2 km-es versenyek 

 
 
 
 

 Versenyközpont: 
  Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház 

  7691 Szövetkezet u. 13. 
  Nevezés: MIR rendszeren keresztül 
  

  Rendező: 
   
  BHSE Atlétikai Szakosztálya, 

a 100 éves Vasasi Bányász 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: 

2021. október 17. vasárnap 
Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Háznál Szövetkezet u. – Kút u. (1000 m-es körpálya)  

 
Versenyközpont: 

Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház, Szövetkezet u. 13. 
Öltözési lehetőség a Berze Nagy János Művelődési Házban (Szövetkezet utca 13.) 

 
A verseny résztvevői: 

Érvényes MASZ versenyengedéllyel rendelkező hazai versenyzők, akiket egyesületük benevez a nevezési határidőig, 
valamint külföldi versenyzők. 
Amatőr gyaloglók, akik helyszíni nevezéssel is indulhatnak. 
 

Versenyszabályok és helyezések eldöntése:  
A MASZ versenyszabályai szerint.  
A verseny a büntető területre vonatkozó szabályok szerint kerül megrendezésre.  
A verseny egyéni értékelése nemek szerint történik.  
 
Versenybíróság: 

Elnök:   Haász János 
Technikai helyettes:  Srp Gyula 
Titkár:   Berényi Zoltán 

 
Nevezés: előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül 

Nevezés indul: 2020. október 04. 00:00 
Nevezés zárul: 2020. október 11. 23:59 
 

Nevezési díjak: 
Gyaloglásban a MIR -ben nevezettek részére nincs nevezési díj. 

 
Díjazás: 

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

 
Költségek: 

A rendezési költségek a rendezőket, míg a részvételi költségek a benevezett egyesületeket terhelik. 
 

IDŐREND 
   

11:00 10 km gyaloglás női, férfi, felnőtt 

 5 km gyaloglás  női, férfi, junior, ifjúsági 

12:00 3 km gyaloglás  újonc, serdülő leány, fiú,  

2 km gyaloglás  gyermek, leány, fiú 

12:30 1 km és 2 km gyaloglás amatőr felnőtt és iskolai 

  



VIII. Róbert Märcz  

International Racewalking Competition 
 
 

Hungary, Pécs-Vasas, Sunday, October 17th, 2021 

 
  
 

Senior 10 km Race Walking Competition 

 2 km, 3 km, and 5 km Race Walking Competition 

Amateur senior and school-aged children’s 2 km and 1 km walking 
competitions 

 
 
 
 

 Competition Center: 
  Pécs-Vasas, “Berze Nagy János Művelődési Ház” 

  Address: 7691 Pécs, Szövetkezet u. 13 

  Entries: see after schedule 
  
 
 
  

  Organisers: 
   

  BHSE Athletics Department, 
the 100 years old Vasas Bányász TC, Vasasért Egyesület 

 
      
    



COMPETITION ANNOUNCEMENT 
 
Purpose: 

Providing high-level competition opportunity for both international and national Athletes. 
Providing age-group based competition opportunity. 
Leisure activity for amateur and professional Athletes and families with competition opportunity. 
 

Time and Place: 
Sunday, October 17th, 2021 
 
Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház - Szövetkezet u. – Kút u. (1000 m long course)  

 
Competition Center: 

Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház, Szövetkezet u. 13. 
Changing rooms at Berze Nagy János Művelődési Ház (Szövetkezet utca 13.) 

 
Entry conditions: 

National competitors, obtaining valid MASZ competition permit, who are entered by their club until the entry 
deadline, as well as foreign competitors. 
 

Competition rules and rankings:  
According to the competition and technical rules of WA and Hungarian Athletics Association. 
The competition will be held according to the rules of the penalty area. 

 
Referees: 

Referee:  János Haász 
Technical Deputy: Gyula Srp 
Secretary:  Zoltán Berényi 

 
Entries: see after schedule 

Registration starts:  on the 4th of October, 2021 at 00:00  
Registration closes:  on the 11th of October, 2021 at 23:59 
 

Entry fee:  
Race walking is free-of-charge for athletes. 

  
Prizes: 

Places I-III. of the international competitions will receive medals and item awards. 
Places I-III. of the amateur men’s and women’s competitions will receive medals and item awards. 

 
Costs: 

The costs of organizing are borne by the organizers, while the costs of participation are borne by the participants. 
 

SCHEDULE 

   
11:00 10 km race walk  senior women and men  

 5 km race walk   U20, U18 women and men 

12:00 3 km race walk   U16, U14 girls, boys (born between 2006 and 2009) 

2 km race walk   U12 and younger girls and boys 

12:30 2 km and 1 km racewalking amateur seniors and school-aged children 

  



 
Dear Future Participant, 
 
The Hungarian Athletics Association requires information from all international athletes who want to participate in 
Hungarian athletics competitions. The following information are needed: 

1. Name 
2. Exact date of birth (in yyyy-mm-dd format) 
3. Passport number (or any other type of identification card’s number) 
4. Event which the athlete wants to enter 
5. Best result in that event within the last two years 
6. International competition permission by the athlete’s respective National Federation has to be sent in advance 

to the organizers. 
 
Only those entries will be accepted where all the information and permission are provided until the entry deadline. 
The information indicated by No. 1, 2 and 3 have to be provided only once, as the athlete will be registered into the 
Hungarian Athletics Association Information System. 
 
You may send the information to this email address: zsivoczky.attila@honved.hu 
 
We hope to see you compete in Hungary! 
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