
                                         
       

    

 

VERGA ZRT. Veszprém 

Nyílt Amatőr verseny és Gyermek verseny  

Mezei Futó Magyar Liga III. állomás 

Veszprém 2014. november 29. Gulyadomb 

 

 

A verseny helyszínének megközelítése: A Gulyadombon a Kittenberger 

Kálmán Növény- és Vadaspark felső (fő) bejárata. Veszprém, Kiskőrösi út 45-ös 

számú háznál jobbra lefelé, (a másik irányból balra, csak egy irányba 

lehetséges). A másik lehetőség a külső körgyűrűn a tapolcai kereszteződés után 

(Körmend irányába) kb. 800 m után jobbra az Állatkert felé.  Fordított irányból 

a balra kanyarodás tilos!  

 

A verseny célja:  A Mezei Liga sorozat 3. fordulójának megrendezése. Pontok 

gyűjtése, felkészülés ellenőrzése. 

Versenyzési lehetőség biztosítása a profik, a kicsik és az amatőrök részére 

egyaránt.  

A verseny rendezője:  VEDAC 

MASZ 

VERGA Zrt. 

Versenybíróság: 

A verseny fővédnöke:  Tengerdi Győző   VERGA Zrt.  vezérigazgató 

Elnök:    Németh Attila  VEDAC ügyvezető igazgató    

Versenyigazgató:    Tóthné Stupián Anikó  30 /638 70 55 

Technikai helyettes: Tóth Miklós 

Titkár:    Kulics Beatrix 

 

 

Résztvevők:  

Az amatőr versenyen bárki, aki megjelenik a verseny helyszínén, benevez és a 

nevezési díjat befizeti. 

 



                                         
 

A gyermek verseny résztvevőije lehet mindenki, aki a verseny helyszínén 

megjelenik, és ott benevez. Nevezési díj nincs.  

 

A liga versenysorozat futamán: aki a Mezei Futó Magyar Liga MASZ honlapon 

található általános kiírásának megfelelően benevez a kiírt időpontig. Érvényes 

versenyengedéllyel és orvosi igazolással rendelkezik és a nevezési díjat befizeti. 

 

Nevezési határidő:  2014. november 21. péntek, 24:00 óra. A nevezéseket 

a MASZ nevezési lapján a  kulicsbea@gmail.hu címre 

kérjük elküldeni. 

Nevezési díj:   A gyermek verseny ingyenes. 

Az amatőr verseny 500 Ft/fő. 

A Mezei Futó Magyar Liga nevezési díja a MASZ 

szabályzatában korosztályonként megállapított 

nevezési díjakkal azonos.  

Díjazás: 

Amatőr verseny díjazása:  

  1984-es és fiatalabbak   1-3. nő és ffi érem díjazás 

  1983- 1973     1-3. nő és ffi érem díjazás 

  1974- 1963     1-3. nő és ffi érem díjazás 

  1964 és idősebb    1-3. nő és ffi érem díjazás 

 

 

Gyermek verseny díjazása:  

Minden évfolyam 1-3. helyezett versenyzője (fiú és lány külön) éremdíjazásban 

részesül öt évfolyamban. (2006 és fiatalabb-2005-2004-2003-2002. ) Minden 

célba érkező csokit és ajándékot kap.  

 

Mezei Futó Magyar Liga díjazása: 

Az atlétika szabályainak megfelelően, serdülő, ifjúsági, junior és abszolút 

versenyzők 1- 3. helyezett női és ffi versenyzői érem díjazásban részesülnek. 

Valamint az abszolút verseny 1-3. helyezett (női-férfi) versenyzői elnyerik a 

MASZ által felajánlott pénzdíjat.  
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                                                Időrend 
 

Nyílt Amatőr verseny 

10, 20  Nyílt Amatőr verseny (igazolt atléták nem indulhatnak) 4 000 m  

 

Gyermek verseny 

 

11, 00 Gyermek lány (2005-2006 és fiatalabbak)   1000 m 

11, 15 Gyermek fiú (2005-2006 és fiatalabbak)   1000 m  

11, 30 Gyermek leány (2003-2004)     1000 m 

11, 45 Gyermek fiú (2003-2004)     1000 m  

12, 00 Gyermek fiú és lány (2002)     2000 m 

 

Mezei Futó Magyar Liga verseny 

 

12,15 Serdülő lány (2002-2001-2000)            3000 m 

12, 35 Serdülő fiú (2002-2001-2000)              4000 m 

Ifjúsági lány (1999-98)               4000 m  

13,05 ifjúsági fiúk (1998-1999)              6000 m  

 Junior leányok 1996-1997              6000 m  

 Felnőtt nők (1995-ös és idősebbek)             6000 m  

13,40 Junior fiúk (1996-1997)               7000 m  

Felnőtt férfiak (1995-ös és idősebb)             7000 m  

  

 

Egyéb: 

Az eredményhirdetést folyamatosan szeretnénk tartani, ezért kérjük az érintett 

versenyzőket, hogy a célba érkezés után maradjanak a versenyközpont 

közelében.  

  

 



                                         
 

Öltözéshez sátrat biztosítunk, de fürdési lehetőség csak a stadion területén 

lehetséges, ami a verseny helyszínétől 1200 m –re található.  

 

A pálya minősége erősen függ az időjárástól, lehet sáros, fagyos, igazi kihívás. 

Célszerű inkább jó futócipővel készülni és nem szögessel.  

 

Információk:  Tóthné Stupián Anikó  30/638 70 55 

 

Eredményes felkészülést, sikeres versenyzést kívánunk! 

 

Veszprém, 2014. október 13.     Rendezők 


