
MAGYARORSZÁG 110. MEZEI FUTÓBAJNOKSÁGA 2018 

EGYBEN MEZEI FUTÓ MAGYAR LIGA 

 

A verseny rendezője: A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából, a Hírös Sport Nonprofit KFT. 

A verseny időpontja és helyszíne :  2018. március 17. (szombat) 

6000 Kecskemét , Csabay Géza krt. 7  

Versenybíróság:  Versenyigazgató:  Havas Endre Csaba 

Elnök:    Kopcsay Péter 

Elnökhelyettes:  Zsámboki Anna 

Technikaihelyettes:  Feyér Zoltán 

Titkár:    Adamik Zoltán 

Résztvevők:  

Sportszervezetek érvényes versenyengedéllyel (MIR) rendelkező atlétái az U13 és U11 korosztály 
kivételével. 

Nevezés:  Online nevezés indul:  2018. 03.02. 00:00 

Online nevezés zárul:  2018. 03.09. 23:59 

A nevezési listát a MASZ a honlapján 2018.03.014. 12:00-ig közzé teszi. 

Az U13 és U11 korosztályban a karcnevezes@gmail.com e-mail címen 2018.03.12. 23:59-ig! 

Helyezések eldöntése:  A MASZ szabályai szerint 

Díjazás:  

A versenyszámok győztesei elnyerik a „Magyarország 2018. évi mezei bajnoka/bajnok csapata” címet 
és éremdíjazásban részesülnek. A legtöbb pontot elérő szakosztály egy évig védi a „Munka 
Vándordíjat”. (Pontszámítás egyéni: 9-7-6-5-4-3-2-1, csapat: 18-14-12-10-8-6-4-2, minden korosztály 
szerzett pontszáma összeadásra kerül.) 

A felnőtt férfi korosztály egyben Fancsali András emlékverseny külön díjazással: 

1 – 6. hely:  50-40-30-20-10-10 ezer forint, és az első három helyezett kupa díjazásban is részesül. 

 

Jelentkezés és rajtszám felvétel, öltözés: 

A Tó szálló előterében a verseny helyszín bejáratánál. Öltözési lehetőség a Bóbis Gyula csarnokban , a 
pályától kb 200 méterre. A verseny színhelyén öltözősátor is rendelkezésre áll. 

Jelentkezés: a rajt előtt 90 perccel. U13 és U11 75 perccel a rajt előtt! 

Call Room: 15 perccel a versenyszám kezdete előtt rajtszám ellenőrzés a Call Room sátorban. 

mailto:karcnevezes@gmail.com


Melegítés: a pálya belső területén. 

Egyebek:Az U13 és U11-es korosztálynak országos versenyt (nem bajnokságot) hirdetünk, amelynek 
célja a futás népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a legfiatalabbaknak!  

Egyéni 1-6, valamint 3 fős csapatversenyt 1-3. helyen is díjazunk! Ebben az évben ők is chipes 
rajtszámmal versenyeznek, így a nevezéseknél ezt vegyék az egyesületek figyelembe ( a benevezettek 
után kell nevezési díjat fizetni, 500 Ft/fő).  

A Sport XXI. régiós versenye is egyben a futam, ők nevezési díjat nem kell fizessenek ( Jász Nagykun 
Szolnok és Bács Kiskun megye szakosztályai és iskolái) 

A verseny egyben a Mezei Futó Liga utolsó állomása is! 

Szállás rendelhető: http/www.humankollegium.hu/szallas 

vagy Sport Hotel Kecskemét, Izsáki út 15, 6000 tel. 76-496 822 

A pálya mellett tópart található. Kérjük fokozottan ügyeljenek a balesetveszélyre. 

 A versenyen chipes időmérés lesz, amelyeket a rajtszámokkal együtt kapnak meg a csapatvezetők. A 
chipek beolvasása a felvételkor történik.  

A nevezési díj a MASZ szabályzata szerint. A helyszínen kiállított számlák alapján átutalással kell 
fizetni! 

Az eredményhirdetések folyamatosan zajlanak. 

A pályán büfé üzemel. 

Időrend: 

10:00  1 km  (Álom Jövő futam)  leány U11  
10:10  1 km   (Álom Jövő futam)  fiú U11  
10:20  1,5 km   (Álom Jövő futam)  leány U13  
10:30   2 km  (Álom Jövő futam)  fiú U13  
10:45     Ünnepélyes megnyitó 
11:00   3 km   egyéni és 3 fős csapat   leány újonc  (2005) 
11:20   3 km   egyéni és 3 fős csapat   fiú újonc  (2005) 
11:40  3 km   egyéni és 3 fős csapat   leány serdülő  (2003-2004) 
12:00  4,5 km  egyéni és 3 fős csapat   fiú serdülő  (2003-2004 
12:30   4,5 km   egyéni és 3 fős csapat   leány ifjúsági  (2001-2002) 
13:00   4,5 km   egyéni és 3 fős csapat   női junior  (1999-2000) 
13:25   6 km   egyéni és 3 fős csapat   fiú ifjúsági  (2001-2002)  
14:00   8 km   egyéni és 3 fős csapat   férfi junior  (1999-2000) 
14:30   6 km   egyéni és 3 fős csapat   női felnőtt és U23  
15:00   8 km   egyéni és 3 fős csapat   férfi felnőtt és U23  
 

A pálya megközelítése: 

Budapest felől az első kijárón kell lehajtani az autópályáról ( a régi 5-ös út Lajosmizse felől szintén ide 

fut be). A városba érve a második jelzőlámpás kereszteződésnél jobbra, az út egyenesen a pályához 

visz.  Dunaföldvár irányából egyenesen a városközpont felé haladva az uszoda felé kanyarodó út a 

pályához visz (az uszoda 100 méterre van a bejárattól).  

Információ: Adamik Zoltán mob.30 23 98 574, Havas Endre Csaba: 20 347 84 32 


