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Versenykiírás 
 

A verseny célja: 

 A Tápió-vidék egyik legszebb részének, a Gödöllői dombság délnyugati 
részének bemutatása, az itt elterülő települések megismertetése az 
amatőr és profi futókkal, kerékpárosokkal. 

 Versenyzési lehetőség biztosítása a maratonisták, ultramaratonisták 
számára valamint baráti társaságok, csapatok részére. 

 Az érintett települések lakóinak megmozgatása csatlakozó futással. 
 

Rendező: 

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 
 

Szervezőbizottság Elnöke 

 Kanizsár István   

Programigazgató 
 

 Csepregi Csaba +36 30 443 6087 

Információ: 
   www.tapiomenti-tomegsport.hu 
   info@tapiomenti-tomegsport.hu 

 
Versenyközpont I. (Nevezés, rajt) 
 

 Sülysáp,  Móra Ferenc Ált. Isk.  (Malom u. 14-18.) 
 

Versenyközpont II. (Befutó, eredményhirdetés) 
 

 Tápiószecső, Helyőrségi Klub , (Kátai u. 93.) 
 

 

Az útvonal által érintett települések 
 

 Úri, Gomba, Bénye, Káva Pánd, Tápióbicske, Tápióság 
 

 

 

 

http://www.tapiomenti-tomegsport.hu/
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A rajt helyszíne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versenyszámok – Nevezési díjak 
 
Előnevezéssel       
 
 Egyéni Maraton    1500 Ft 
 2 fős maraton váltó   2500 Ft /csapat 

4 fős maraton váltó   4000 Ft /csapat 
 4 fős bicogó maraton   4000 Ft/csapat 
 8 fős bicogó maraton   6000 Ft/csapat 
 4 fős bicogörkori maraton  4000 Ft/csapat 

Kerékpár (túra)    1500 Ft 
 
 

2012. május 20-ig van lehetőség előnevezésre az info@tapiomenti-tomegsport.hu e-mail 
címre elküldött kitöltött nevezési lappal. A nevezési díj fizetésére a helyszínen van lehetőség 
vagy átutalással az alapítvány számlaszámára (OTP 11742063-20013918). 
 

Helyszíni nevezéssel: 
 
 Egyéni Maraton    3000 Ft 
 2 fős maraton váltó   5000 Ft /csapat 

4 fős maraton váltó   6000 Ft /csapat 

mailto:info@tapiomenti-tomegsport.hu
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 4 fős bicogó maraton   6000 Ft/csapat 
 8 fős bicogó maraton   8000 Ft/csapat 
 4 fős bicogörkori maraton  6000 Ft/csapat 

Kerékpár (túra)    3000 Ft 
 
Spuri Futókártyával rendelkezők (melyet a helyszínen a versenyirodán bemutatnak) 
 kedvezményesen nevezhetnek a helyszínen az alábbi futamokra: 

 
Egyéni Maraton    2500 Ft 

 2 fős maraton váltó   4000 Ft /csapat 
4 fős maraton váltó   5000 Ft /csapat 

 
 4 fős bicogó maraton   5000 Ft/csapat 
 8 fős bicogó maraton   7000 Ft/csapat 
 4 fős bicogörkori maraton  5000 Ft/csapat 

Kerékpár (túra)    2500 Ft 
 
A csapatversenyeken a Spuri futókártya akciót abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha a 
csapat minden tagja rendelkezik a futókártyával. 
 

Korcsoportok: 

Versenyszám Kategória korosztály 

Egyéni  
Maraton 

Felnőtt női 1993. jún. 1 - 1978 

Felnőtt férfi 1993. jún. 1 – 1973 

Szenior női 1977-ben vagy azelőtt született 

Szenior férfi 1972-ben vagy azelőtt született 

2 fős  
maraton váltó 

Női (mind a 2 tag nő) 1999-ben vagy azelőtt született 

Férfi (mind a 2 tag férfi) 1999-ben vagy azelőtt született 

Vegyes (női +férfi versenyző) 1999-ben vagy azelőtt született 

4 fős 
maraton váltó 

Női (mind a 4 tag nő) 1999-ben vagy azelőtt született 

Férfi (mind a 4 tag férfi) 1999-ben vagy azelőtt született 

Vegyes (női +férfi versenyzők) 1999-ben vagy azelőtt született 

„Településváltó”  (A Tápió-vidék 

településeiről) 

1999-ben vagy azelőtt született 

4 fős bicogó 
 maraton 

Női (mind a 4 tag nő) 2001-ben vagy azelőtt született 

Férfi (mind a 4 tag férfi) 2001-ben vagy azelőtt született 

Vegyes (női +férfi versenyzők) 2001-ben vagy azelőtt született 

8 fős bicogó 
 maraton 

Női (mind a 8 tag nő) 2001-ben vagy azelőtt született 

Férfi (mind a 8 tag férfi) 2001-ben vagy azelőtt született 

Vegyes (női +férfi versenyzők) 2001-ben vagy azelőtt született 

4 fős bicogörkori Női (mind a 4 tag nő) 2001-ben vagy azelőtt született 

Férfi (mind a 4 tag férfi) 2001-ben vagy azelőtt született 
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maraton Vegyes (női +férfi versenyzők) 2001-ben vagy azelőtt született 

 

 

IDŐREND 
 

 7:00 – 8:45  Helyszíni nevezés (Sülysáp) 

 9:00   Rajt (Sülysáp) 

 11:30 -   Befutó (Tápiószecső) 

 14:00   EREDMÉNYHIRDETÉS 

 
Díjazás:  Érem, oklevél 
 

Egyéni maraton   1-6. hely nemenként, korosztályonként  
2 fős maraton    1-3. hely kategóriánként 
 
4 fős maraton    1-3. hely kategóriánként 
4 fős bicogó maraton  1-3. hely kategóriánként 
8 fős bicogó maraton  1-3. hely kategóriánként  

 4 fős bicogörkori maraton  1-3. hely kategóriánként 
 

 Legidősebb női és férfi versenyző 
 

Külön díjazásban részesülnek a 4 fős maraton váltóban a Tápió-vidék településeinek 
Önkormányzatai által a versenyre benevezett „Településváltó” csapatok. 
 
Csapatversenyek , információi: 
 
2 fős maraton váltó: Váltóhely: Káva, Művelődési ház  
   Távok(Kb.): 21,5km + 20,3km 
 
4 fős maraton váltó: Váltóhelyek:   1. Gomba 
           2. Káva   
      3. Tápióbicske 
   Távok (kb.): 13,9km + 7,6km + 8,1km + 12,2km 
  
Bicogó maraton: A csapatban 1 futó van, a többiek kerékpáron kísérik. 

Váltani az útvonal során bármikor,  tetszőleges időpontban 
lehetséges. 

 
Bicogörkori maraton: 1 futó, 1 görkorcsolyázó és 2 kerékpáros alkotja a csapatot.  

Váltani az útvonal során bármikor, tetszőleges időpontban 
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 lehetséges. 
 

 

Részvételi feltételek 

 Részvételre jogosultak mindazok a futók, akik a nevezésre megszabott 
határidőig jelentkeznek, a versenyszabályokat elfogadják, egészségi 
állapotuk lehetővé teszi a versenyen való indulást. 

 A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek saját 
felelősségére történik. 

 Az egyéni maratonra kizárólag a 18. életévét (1993. június 2. előtt 
születettek) betöltött versenyzők nevezését fogadjuk el.  

 

 

 

Általános szabályok. 

 

1. A rendezvény útvonalának biztosítását a rendőrség, polgárőrség, valamint 
a rendezők segítik. A verseny nem lezárt útvonalon halad, ezért a 
résztvevőknek fokozott figyelemmel, körültekintéssel és a KRESZ 
szabályainak betartásával kell közlekedniük! 

2. A verseny során, a közutakon a versenyzők csak a menetirány szerinti 
jobb oldali útpályát, annak is, az útpadka felőli részét használhatják. Az 
úttest felező vonalának átlépése és azon való haladás nem megengedett! 

3. A felvezető kerékpáros a legelső csapat előtt halad. Azok a 
túrakerékpárosok, akik a felvezető kerékpárost megelőzik, azok 
kikerülnek a szervezők által nyújtott szolgáltatások, többek között az 
útvonal biztosítás alól. 

4. Az útvonalon felfestések, tájékoztatót táblák, jelölések segítik a 
tájékozódást.  

5. A futókat felvezető kerékpáros és záró autó kíséri. 

6. A nevezés során kiadott rajtszámokat a versenyzők kötelesek a 
mellrészen, jól látható módon viselni.  

7. A túrakerékpárosok rajtszámukat vagy a mellkasra, vagy a kerékpár 
kormányára jól látható helyre kell, hogy felhelyezzék. 

8.  A versenyen kézi időmérést alkalmazunk. A túrakerékpárosok kivételével 
minden egyéni versenyző és csapat időeredményét regisztráljuk. 
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9. A 4 és 8 fős bicogó, valamint a bicogörkori kategóriában az utolsónak 
beérkező csapattag időeredményét számítjuk. 

10. A nevezési díj befizetésével és a rajtszám átvételével minden versenyző 
tudomásul veszi, hogy a versenyen saját felelősségére vesz részt. 
Egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét 
akadályozza. Hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy 
fotóanyagokon szerepelhet, melyek a rendezvényt népszerűsítő 
internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül 
felhasználásra kerülhetnek. Elfogadja, hogy az a versenyző, aki nem 
teljesíti a verseny távját, rajtszám nélkül fut, vagy a versenyszámok 
szabályait megsérti az kizárásra kerül. 
 

11. Minden egyéni versenyzőt csak a saját korosztályában értékelünk.   
 

 

 

Hasznos információ 

 

1. Azokat a versenyzőket, akik a 2012. május 20-ig előneveznek, igény 
szerint egyedi (névvel ellátott) rajtszámmal várjuk. 

2. Az előnevezéseket  az info@tapiomenti-tomegsport.hu e-mail címre 
elküldött nevezési lapon várjuk. A nevezési díj befizetésére a helyszínen 
az előnevezettek számára kijelölt helyen van lehetőség, valamint  
átutalással az Alapítvány számlaszámára (OTP 11742063-20013918).  

3. Az útvonalon 4 km-enként frissítőt biztosítunk minden versenyző 
számára.  

4. A 2 –és 4 fős maratonra előnevezésüket időben(2012. május 20-ig.) leadó 
csapatok tagjainak kijutását az aktuális váltóponthoz igény szerint a 
Szervezőbizottság biztosítja. 
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Rövid útvonalvázlat 
 

 

 
Rajt 

Cél 


