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VI. Tapolca Félmaraton Futóverseny 
Versenykiírása 

Versenyünk a Fut6sz Kupa állomása 

http://fut6sz.zaszse.hu  

 

Időpont:  2016. április 17. vasárnap, rajt: 11.00 óra 

Eredményhirdetés: 14.00 óra Fő tér (esőhelyszín: Városi Mozi) 

Rajt és cél:  Tapolca, Fő tér 

A verseny rendezői: Tapolca Kft. - Csermák József Rendezvénycsarnok 

 Tomcsányi- Ford HSE 

Távok: Egyéni: 21,2 km, (2 kör) 

 Váltó, 1. futó: 5,4 km, 

 Váltó, 2. futó: 5,6 km,  

 Váltó, 3. futó: 4,6 km,  

 Váltó, 4. futó: 5,6 km 

 Váltóban 2, 3, 4 fős csapatok indulhatnak.  

 Versenyen kívül nagyobb létszámú csapatokat is várunk. 

Versenyközpont:  Városi Mozi, Tapolca, Fő tér 1. 

Öltözési lehetőség: 
Mosdóhasználat:  Városi Mozi, Tapolca, Fő tér 1. 09.00 – 14.30-ig 
Értékmegőrzés:   
 Kérjük, hogy 14:30-ig mindenképpen hagyják el a mozit! 

Időmérés: Chipes időmérés SI 

Zuhanyzási lehetőség:  Csermák József Rendezvénycsarnokban 

 (8300, Tapolca, Alkotmány u. 7.) 
 08.30-tól 15.00-ig - Kijutás egyénileg 

Frissítő pontok:  Fő tér, Új temető, Tapolca- Diszeli fordító 

Nyilvános parkoló: Déli Városkapu Parkoló (a várost délről elkerülő 77. 

 sz. útról lekanyarodva, a Batsányi János utca irányába) 

 

Útvonal: Fő tér- Arany János utca- Templom-domb – Malom köz - Tópart- 
Fő tér- Kossuth Lajos utca - (innét kerékpárúton) Új Temető- Diszel- 1. 
váltóhely mely egyben fordító is– Új Temető - Barackos lakóövezet (ez murvás 
út)- Kazinczy tér- Bem apó utca- Ady Endre utca – Borudvar - Deák F. u - Fő 
tér (2. váltóhely) Kossuth Lajos utca -(innét kerékpárúton) Új Temető- Diszel- 
3. váltóhely mely egyben fordító is– Új Temető- Barackos lakóövezet (ez 
murvás út)- Kazinczy tér- Bem apó utca - Ady Endre utca- Borudvar - Deák 
Ferenc utca- Fő tér Szintidő 3 óra 
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Kategóriák: 

Egyéni:  Nők, férfiak 

Életkor, születési év:  16 év alatt egyéni versenyző nem indulhat 

  18 év alatt szülői nyilatkozat szükséges 

Felnőtt: 18-39 évesek: 1998 -1977 

Szenior: 40-49 évesek: 1976-1967 

Veterán: 50 évesek és idősebbek: 1966 

Váltó:  Női és férfi (a vegyes csapatokat a férfiakhoz soroljuk) 

 

Előnevezési díjak:  Egyéni 3000 Ft, (előnevezéssel április 6-ig) 

 Váltó 2500 Ft/fő (előnevezéssel április 6-ig) 

  

BSI Futónagykövetek részére a nevezési díj árából 50% kedvezményt 
biztosítunk (csak előnevezés és nem sportpóló választása esetén). 

 

Csak előnevezéssel választható sportpóló esetén: 

 Egyéni 4500 Ft,  

 Váltó 4000 Ft/fő (április 6-ig) 

Helyszíni nevezés: a verseny napján 10. 30-ig 

Helyszíni nevezés díja: 

 Egyéni 4000 Ft 

 Váltó 3500 Ft/fő 

Nevezési díjak VI. Tapolca Félmaraton 

  
Sima póló a 

rajtcsomagban 
Sportpóló a 

rajtcsomagban 
  Egyéni Váltó Egyéni Váltó 

Előnevezéssel 
(2016. április 6-ig) 

3000 Ft 2500 Ft 4 500 Ft 4000 Ft 

BSI Futónagykövet 
előnevezéssel  

(2016. április 6-ig) 
1500 Ft 1 250 Ft - - 

Helyszíni nevezés 4000 Ft 3 500 Ft - - 

 

A nevezési díj tartalmaz: részvételt a versenyen, frissítést, orvosi 
szolgálatot, egyedi emléket minden indulónak, rajtcsomagot, időmérést. 

 

A helyszínen nevezők részére rajtcsomagot a készlet erejéig tudunk 
biztosítani! 
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A versenyre nevezett minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, 
a versenybíróság közreműködését és betartja a verseny szabályait. Ezzel a 
versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, és 
egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének. A 
versenyorvost tájékoztatják betegségükről, ha az orvos szükségesnek ítéli, 
alávetik magukat vizsgálatnak. Kártérítési igénnyel nem élnek sérülés 
esetén. 

Előnevezés: 2016. április 6. 22:00 óráig a www.tapolcacsarnok.hu 
oldalon található online nevezési felületen, a nevezési díj befizetésével! 

Előnevezés esetén a nevezési díj banki átutalása az alábbi számlaszámra 
történjen: OTP Bank 11748052-20043427 

A közleményben a következőket kell megadni: 

Egyéni versenyző esetén:  név, születési év, település vagy klub, ill. egyesület 

Váltó csapat esetén:  csapatkapitány neve, kategória (férfi vagy nő), település 

 vagy klub, ill. egyesület 

Figyelem! Nem kell feltüntetni a verseny nevét vagy a nevezési díj kifejezést 
(mert akkor nem lesz elég hely a fenti fontos adatok számára). Bármit közölni 
akarsz, (pl. váltó összeállítása, neve, stb.) írj egy e-mailt és hivatkozz az 
átutaláson szereplő adatokra. Egy átutalással csak egy versenyző vagy egy 
csapat nevezzen! A számlát előnevezettek esetében a rajtcsomagba 
helyezzük, a helyszíni nevezőknek a verseny után állítjuk ki és postázzuk. 

Az előnevezést csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a 
nevezési díj legkésőbb 2016. április 6. 22:00 óráig beérkezik 
bankszámlaszámunkra. Amennyiben ez nem történik meg, a 
regisztrációt töröljük; újra nevezésre a helyszínen lesz lehetőség. 

Díjazás: 

• Egyéni:  I-III. helyezett nő és férfi, kategóriák szerint érem, 
oklevél, valamint ajándékcsomagok a támogatók 
jóvoltából 

• Váltó:  I-III. helyezett női és férfi kategóriák szerint érem, 
oklevél, valamint ajándékcsomagok a támogatók 
jóvoltából 

• Legnépesebb (egyéni) kategória: I-III. helyezett pénzdíjazás a támogatók 

    jóvoltából 

A legnépesebb kategóriát a helyszíni nevezés lezárása után áll módunkban 
kihirdetni. 

Információ: 
www.tapolcacsarnok.hu 

www.facebook.com/tapolcacsarnok 
E-mail: felmaraton@tapolcakft.hu, domangabor60@gmail.com  
Domán Gábor 06 20/488-9692, Májer Edit 06 30/565-11-30 

 

A szervező fenntartja az útvonal, és a programváltoztatás jogát! 


