
F U T Ó - H O M O K  f é l m a r a t o n  

Versenykiírás 

A rendezvény célja:  

Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása.  

A futás örömeinek megismertetése korra és nemre tekintet nélkül.  

Amatőr sportolók részére versenylehetőség biztosítása.  

A Kiskunsági Nemzeti Park tevékenységének megismertetése.  

 

A verseny időpontja:  

2021. július 02. (szombat)  

 

A versenyközpont:  

Bugacpuszta, Karikás Csárda – Gavallér tanya 

GPS: 46.668484, 19.633502 vagy 46°40'06.5"N 19°38'00.6"E 

 

A verseny rendezője: IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület 

   Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Információ, elérhetőségek:  

Tel.: 30/960-2112;  

E-mail: ius.nevezes@gmail.com; 

Honlap: www.juszti.hu 

 

Rajtidőpontok - versenytávok:  

 

10:30 - 300 m (0 – 6 éves korig) 

10:35 – 1.200 m (7-10 éves korig) 

10:45 - 8,5 km, 15 km és 21 km  

Regisztráció online: 

Nevezni előzetesen 2022. június 29-ig lehet az alábbi linken:  

https://forms.gle/WUbJCkmT2i3NPFmXA 

 
Nevezési hozzájárulás:  

Regisztrációd a támogatás befizetésével válik érvényessé, melyet a beérkezés napján érvényes 

összeggel tudsz rendezni! (vigyázz, számolj a banki átfutási idővel!) 

 

Nevezési díj 8.5 km  egyéni 

– 2022. 06. 29.: 3.000.- Ft 

Helyszíni:  4.000.- Ft 

Nevezési díj 15 km egyéni  

– 2022. 06. 29.: 4.000.-Ft 

Helyszíni:  5.000.- Ft 

Nevezési díj 21 km egyéni  

– 2022. 06. 29.: 5.000.- Ft 

Helyszíni:  6.000.- Ft 

Nevezési díjak 300 m; 1.200 m-es gyermek futamok Díjmentes! 
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Támogatást teljesítheted:  

Banki átutalással:  

IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület   

UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt 

10918001-00000072-69500005  

Megjegyzés rovatba feltétlenül írd be: a versenyző nevét, születési évét és a verseny távját! 

(pl. Kis Pál, 1980, 21km)  

 

Személyesen: 

- Bringa Centrum (Kecskemét, Trombita u. 2.; Görbe József) 

 

 

Azokat a nevezőket, akik nem fizetik be a támogatást 2022. június 29-ig, 

TÖRÖLJÜK RAJTLISTÁNKRÓL! 

A versenyre való nevezéssel a versenyző elfogadja és kötelező érvényűnek tartja magára nézve a verseny 

szabályait!  

Helyszíni nevezés a versenynapján:   

Bugac, Gavallér tanya területén lévő versenyközpontban 

2022. július 2-án szombat 09:00- 10:15-ig.  

10:20 órakor a nevezés lezárul, utána nem áll módunkba új nevezést elfogadni.  

A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az időkorlát pontos betartását.  

 

Kérjük, hogy a gyorsabb lebonyolítás érdekében a számlaigényt a számlázáshoz szükséges adatokkal 

(vevő neve, címe, adószáma, hány fő, milyen táv) az ius.nevezes@gmail.com címre jelezzék. 

 

Rajtszám átvétel:  

Minden előnevezett illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja 

átvenni rajtszámát. 

 

Gyermek futam 300m; 1.200 m  

300 m  0 - 6 év  (2016.01.01. – 2021.12.31.) 

1.200 m  7 - 10 év  (2012.01.01. – 2015.12.31.)  

 

 

Korcsoportok 8.5 km; 15 km; 21 km; 

10 - 19 év (2003.01.01. – 2012.12.31.) Kivéve: 15 és 21 km: 14 - 19 év (2003.01.01. – 2008.12.31.) 

20 - 39 év (1983.01.01. – 2002.12.31.) 

40 - 59 év (1963.01.01. – 1982.12.31.) 

60 év felettiek (1962-ben illetve előtte született versenyzők) 

 

Figyelem: Egy versenyző, csak egy távon, egy korcsoportban indulhat! 

Fenti kategóriák eredményhirdetésére a versenyszámok befejezését követően kerül sor 

 

Díjazás: 

300 m ovis futam:  

Nemenként 1-3 helyezett: érem 

1.200 m gyermek futam:  

Korcsoportonként és nemenként 1-3 helyezett: érem 

8.5km, 15km, 21km 

Korcsoportonként és nemenként 1. helyezett: kupa 2-3. helyezettek: érem.  

 

Korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló volt. 

Amennyiben az adott korcsoportban az előnevezői létszám a 15 főt meghaladja, további (10 évenkénti) 

bontás lehetséges! 
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A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat és csomagokat tartalmazza: 

- részvételt a versenyen tájvédelmi környezetben,  

- szurkoló tábort: szürkemarha, puli, racka juh, szöcske és még sokan mások…  

- frissítést: kb. 4 km-nként: víz, isotoniás ital, banán, szőlőcukor, mazsola  

- orvosi szolgálatot,  

- chipes időmérést  

- gulyás-partyn való részvételt (előnevezettek részére!),  

- a célban befutócsomag (ásványvíz, csoki, müzli szelet, gyümölcs, támogatói ajándék) 

 

Elsősegélynyújtás 
A verseny időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtók állnak készenlétben. A résztvevőknek 

azonban tudomásul kell venniük, hogy a terep jellege, adottságai miatt az elsősegélynyújtó 

kijutása egy esetleges sérülés helyszínére időigényesebb lehet. Minden résztvevőnek 

kötelessége kiemelten ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére és ha szükséges, segítenie 

az esetleg balesetet szenvedett sporttársának. 

 

Egyéb:  

A verseny útvonala TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET-en halad.  

Gépjárműforgalom nincs.  

A verseny területén szemetelni, tüzet gyújtani, a természet rendjét zavaró tevékenységet 

folytatni TILOS! 

Gulyásjegy a helyszínen korlátozott mértében vásárolható. Büfé üzemel a Karikás Csárdában. 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

Kellemes felkészülést!  

Szervező: IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület 


