
 

 

 

MAGYARORSZÁG 107. MEZEI FUTÓBAJNOKSÁGA 

egyben Mezei Futó Magyar Liga  

 

A verseny rendezője: 

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

A verseny időpontja és helyszíne: 

2015. március 14 10’00 (szombat)      

6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 7  

A versenybíróság: 

Elnök: Stiglicz Edit 

Elnök helyettes: Zsámboki Anna 

Versenyigazgató: Havas Endre Csaba 

Technikai helyettes: Feyér Zoltán 

Titkár: Hornyák Anikó 

Résztvevők:  

Azok a  MASZ versenyrendszerében érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással 

rendelkező sportolók, akiket a szakosztályuk határidőig benevez. 

Nevezési határidő:  2015. 03.04. (szerda) , 24:00 óra. 

emailben :  adamikzoli@gmail.com a MASZ honlapján található egyéni nevezési lap kitöltésével 

Helyezések eldöntése: A MASZ szabályai szerint. 

mailto:adamikzoli@gmail.com


Nevezési díj:  a Versenyszabályzat szerint kerül kiszámlázásra az egyesületek/szakosztályok felé  

 

Díjazás:  

A versenyszámok győztesei elnyerik a „Magyarország 2015. évi Mezei Bajnoka/Bajnok Csapata 

címet”. A legtöbb pontot elérő szakosztály egy évig védi a „Munka Vándordíjat”. 

A felnőtt férfi futam egyben a Fancsali András emlékverseny is, amely a következő díjazással jár: 50-

40-30-20-10-10 ezer forint értékű Spuri utalvány az első hat helyezett számára, valamint meglepetés 

díj is lesz. 

Jelentkezés és rajtszám felvétel, öltözés: 

A Bóbis Gyula sportcsarnokban (a pálya bejáratával szemben a vasút másik oldalán, kb. 100 m 

távolságra). A verseny helyszínén öltözősátor is rendelkezésre áll. 

A versenyen chipes időmérés lesz, amelyeket a rajtszámokkal együtt kapnak meg a csapatvezetők. A 

chipek beolvasása a felvételkor történik. 

Jelentkezés:  a rajt előtt 90 perccel. 

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

Melegítés: a pálya belső területén. 

Erdeményhirdetés:   folyamatosan zajlik. 

Egyebek: 

A verseny egyben a Mezei Futó Magyar Liga utolsó állomása, melynek Általános Szabályzata a 

Szövetség honlapján olvasható. 

A pálya egy szakasza tóparton található. Kérjük, fokozottan ügyeljenek a balesetveszélyre! 

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

A pályán büfé üzemel. 

 

A Sport XXI. U13-as korosztály részére rendezett futamra előzetes név szerinti nevezés nincs, csak 

egy jelzést kérünk, hogy várhatóan hányan jönnek. Itt a nevezési díj 500 Ft/ fő. Egy üres 

jegyzőkönyvet kapnak az edző kollégák, ahol a megkapott rajtszámokat és neveket kell nemenként 

egyben leadni. 

A jelentkeztetés a rajt előtt 45 perccel ebben a korosztályban! 

Ez a korosztály külön díjazásban részesül, egyéni 1-6, valamint 3 fős csapat. Itt iskolák is nevezhetnek, 

a lényeg hogy legyen egy országos megmérettetés ( nem bajnokság!). 



Az amatőr futamban a férfiak és a nők együtt futnak, az értékelés külön lesz.  A nevezési díj 500 ft / 

fő. 

A fenti két futammal szeretnénk egy igazi „nemzeti” futónappá varázsolni a rendezvényt, ahol az 

ország legjobbjai mellett a legfiatalabbak és az amatőr futók is szerepet kapnak! 

Időrend: 

10.00 Sport XXI. U 13 leány 2 km 

10.15 Sport XXI. U 13 fiú 2 km 

10.20 Ünnepélyes megnyitó 

10.30 3 km leány újonc (2002)   

10.50 3 km fiú újonc (2002) 

11.10 3 km lány serdülő (2000-2001) 

11.30 4,5 km fiú serdülő (2000-2001) 

12.00 4,5 km lány ifjúsági (1998-1999) 

12.30 4,5 km női junior (1996-1997) 

12.55 6 km fiú ifjúsági (1998-1999) 

13.30 6 km férfi junior (1996-1997) 

14.00 6 km női felnőtt és U23  

14.05 2 km Amatőr futam férfi-női az Opticon díjáért 

14’40 10 km férfi felnőtt és U23  - a felnőtt futam egyben Fancsali András Emlékverseny 

 

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 új fürdő felé kanyarodó út a 

pályához visz (az új fürdő 100 méterre van a bejárattól).  

 


