
 
 
 

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI FÉLMARATON BAJNOKSÁGA 
MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI U23 FÉLMARATON BAJNOKSÁGA 

(29. Wizz Air Budapest Nemzetközi Félmaraton / BSI) 
 
 

A verseny célja:  a 2014. évi magyar bajnoki címek eldöntése. 
 
A bajnokság időpontja:    2014. szeptember 14. vasárnap 
A bajnokság helyszíne:     Budapest 
 
Rendező:                             BSI Sportmarketing Kft. a MASZ együttműködésével 
Versenybíróság elnöke:   Gál László  
              MASZ delegált:   Nagyné Petrik Éva 
 
Táv:    21,0975 km 
Rajt:   9:00 
 
Versenyközpont/jelentkezés: 

A Városligetben, a Petőfi Csarnok mögötti réten felállított sátorban, az Olof Palme sétány felőli 
oldalon. 

Rajtszám átvétel/jelentkezés: 
 szeptember 13-án:    12:00 -18:00  
 szeptember 14-én:      6:30 -  8:30  
 
Nevezési díj: 1500 Ft 
 fizetés módja: készpénzes vagy bankkártyás fizetés a rajtszám felvételekor, a     
             versenyközpontban. 
    
Résztvevők:   

A MASZ igazolt, a nevezési határidőig benevezett, érvényes sportorvosi- és versenyengedéllyel 
rendelkező U23 illetve 16 éves vagy idősebb korosztályú versenyzői.  
 

Nevezési szintek: 
            A MASZ a Magyar Bajnokságban való részvételhez a Spiriev-féle IAAF 
            pontérték táblázat 2014-es kiadása alapján nevezési szinteket határoz meg (a felsorolt távok   
            valamelyikén), melyet a nevezési lapon fel kell tüntetni. U23 korosztályban nincs nevezési szint. 
              
             férfiak:                                                                                       nők: 
             félmaraton:     1:14:53                                                            félmaraton:      1:33:25                vagy 
             maraton:          2:42:41                                                           maraton:           3:25:39                vagy 
             10 km:                 34:00                                                           10 km:                   42:46                vagy 
             5000 m:         15:55.91                                                           5000 m:           20:02.39 
              
 
 
 



 
 
 
 
Versenyszámok:  

Felnőtt férfi és női félmaraton, egyéni és hármas csapat. 
U23 (1992-93-94) férfi és női félmaraton, egyéni és hármas csapat.  
Junior  vagy ifjúsági versenyző eredménye csak a felnőtt versenybe számíthat, az U23- as 
korosztály zárt.  
 

Rajt/Cél: Városliget, Olof Palme sétány (a Palme ház előtt) 
 
Nevezés: 2014. szeptember 4. (csütörtök) 24:00   versenyiroda@masz.hu, kizárólag a MASZ  
             honlapján a  nevezési lapok menüpont alatt megtalálható nevezési lapon. 

Határidő után beérkező nevezéseket a bajnokságra nem fogadunk el! 
 

Időmérés:     
             Az időmérés szolgáltatója az AGNI-Timing.  
             Az időmérés a rajtszám hátuljára ragasztott UHF chipekkel történik. 
 
Helyezések eldöntése: 

Az egyéni bajnokság győztese az a versenyző, aki a távot a szabályoknak megfelelően 
végigfutotta 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.  
Az országos bajnoki versenyben csak azok a versenyzők kerülnek értékelésre, akik a 
bajnokságra a MASZ nevezési címén neveztek. 
 

Díjazás: Az egyéni első három helyezett felnőtt és U23 versenyzők, valamint az első három helyezett    
              felnőtt és U23 csapat tagjai nemenként éremdíjazásban részesülnek. 
 
Információ:     

A versennyel kapcsolatos részletes információ a BSI hivatalos weboldalán található: 
www.futanet.hu 
 
 
            Versenybíróság 
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