
XVI. SMR Szigetköz Félmaraton 

Időpont 

2019.05.05., Vasárnap 

Rendező 

Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület 

Versenycél 

Az elmúlt években megrendezett Szigetköz Minimaraton és Félmaraton futóversenyek 

hagyományának folytatása, a szabadidősport népszerűsítése. Versenyünk az Olimpiai Ötpróba 

eseményeinek részeként, 21km és 10km távok teljesítésével pontszerzési lehetőséget biztosít.  

Versenyközpont 

UFM Aréna, Mosonmagyaróvár Gorkij u. 1. 

Verseny Fővédnöke 

Dr. Iváncsics János, Mosonmagyaróvár város alpolgármestere 

Rajtidőpontok, versenytávok 

09:00   SMR 21km 

09:10     400m / 800m* 

10:00    Agrowirt 10km 

11:30    Virpay 3km                
* 400m óvodásoknak, max. 7 éves korig; 800m gyerekeknek max.10 éves korig. 

Öltöző 

Átöltözés, WC, zuhanyozás, ruhatár az UFM Arénában 

Rajtszám 

A rajtszámot mindenkinek elől, mellmagasságban kell viselnie. Triatlonos rajtszámgumi 

használata engedélyezett. A rajtszámra rányomtatjuk a versenyző nevét, vagy választott 

becenevét. A rajtszám hátoldalán chip található, a szivacsot levenni, a rajtszámot összehajtani 

nem szabad! 

Időmérés 

3–10–21km távokon chipes egyéni időmérést biztosítunk, a rajtnál és a fordítópontokon is lesz 

chipszőnyeg. Saját chip használatára nincs lehetőség! A nettó versenyidőt SMS-ben 

megküldjük, amennyiben a nevező megadja mobil telefonszámát a kért formátumban. 

Szintidő 

A leghosszabb távon limitidőt határoztunk meg. A 21,1 km-t 2 óra 30 perc alatt teljesíteni kell. 

Aki időarányosan ennél lassabban fut, azt a mezőnyt kisérő kerékpáros kizárja a versenyből. 

Onnantól kezdve csak versenyen kívül, az útvonal biztosítás megszűnése mellett haladhat 

tovább.  

Hídlezárás 



Az UFM Aréna előtti kishíd a verseny napján 10:00 és 12:00 között lezárásra kerül. Ezen idő 

alatt a gyalogos közlekedés a Pozsonyi úton lévő Lajta hídon lehetséges. 

Nevezési díj 

  

Versenytáv 
március 24-ig március 25-április 27-ig 

on-line on-line személyes 

SMR 21 km 4 000 Ft 5 000 Ft 5 500 Ft 

Agrowirt 10 km 3 000 Ft 4 000 Ft 4 500 Ft 

Virpay 3 km 2 000 Ft 3 000 Ft 3 500 Ft 

400 - 800 m Ingyenes, nevezni nem kell, rajtszám és időmérés nincs 

 

Április 27. után és a helyszínen már nincs nevezési lehetőség! 

Nevezés 

     -     Online 

Február  – április 27. között, a www.struccfutoklub.hu weboldalon, a Szigetköz 
Félmaraton / Online nevezés  menüpontban a nevezési felület kitöltésével, 
egyidejűleg a nevezési díj online bankkártyával történő megfizetésével. A sikeres 

nevezésről a megadott e-mailre visszaigazolást küldünk. Egy bankkártyás fizetéssel 
több nevezés is leadható.  

     -     Személyesen 

Március 25. – április 27. között, Chicco Bababolt 

Nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj készpénzben történő egyidejű megfizetésével. 

Csoportos nevezésre, illetve a csoportos nevezésre vonatkozó kedvezmények igénybevételére 

nincs lehetőség. 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 14. 

Nyitva tartás: hétfő-péntekig: 9-17, szombat: 9-13,  vasárnap: zárva. 

Csoportos nevezés 

Az eddigi excel tábla megszűnt. Egyidejűleg lehet több nevezést leadni, de erre az 

új online nevezési rendszerben van lehetőség. Több egyidejű nevezés után járó 
kedvezmények: 
 - 5-9 fő nevezés 5% 

 - 10-14 fő nevezés 10% 

 - 15-19 fő nevezés 15% 

 - 20- vagy 20-nál több fő nevezés 20% 

Több nevezésre járó kedvezmény az egyszerre leadott, egy fizetési tranzakcióval 
kiegyenlített nevezésekre jár, a rendszer automatikusan levonja a kedvezmény 
értékét. Utólag nem tehető hozzá plusz nevezés.  
Tíz, vagy több nevezés esetén, lehetőség van a nevezéseket utalással kiegyenlíteni, 
ezt a fizetési módot a nevezési folyamat végén lehet kérni, a megfelelő adatok 
megadásával (olyan céges csapatok, illetve sportegyesületeknek, akik nem 

rendelkeznek bankkártyával). A nevezési díjat 2 munkanapon belül át kell utalni, 
különben a rendszer automatikusan törli a nevezéseket. Kérjük megadni a 
kapcsolattartó nevét a megjegyzésnél. Utalási adatok: 

http://nevezes.struccfutoklub.hu/
http://nevezes.struccfutoklub.hu/


Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
Bankszámla szám: 59500155-11117100 

Számlatulajdonos: Strucc Futóklub  

IBAN: HU25 5950 0155 1111 7100 0000 0000 

SWIFT: TAKBHUHB 

Számlaigény 

Számlaigényt az online nevezés végén lehet kérni, a megfelelő adatok megadásával 

lehetséges. A számlát a megadott adatoknak megfelelően pár napon belül küldjük. Utólagos 

számlaigényt nem tudunk elfogadni. 

Rajtlista 

A www.struccfutoklub.hu weboldalon, a Szigetköz Félmaraton / Rajtlisták menüpontok alatt 

heti rendszerességgel frissítve. Az első rajtlistát február 10-n közöljük. Kérjük, ellenőrizze 

ezen a felületen az adatok helyességét. 

Nevezés visszamondása 

Amennyiben a verseny időpontját megelőzően legkésőbb 10 nappal erről értesítést küld a 

struccfutoklub@gmail.com e-mail címre, úgy lehetőséget biztosítunk más versenyzőre 

átnevezni, vagy a nevezést átvinni a következő évben megrendezésre kerülő versenyünkre. 

Nevezési díjat nem térítünk vissza!  

Rajtcsomag átvétel a versenyközpontban 

2019.05.04. szombat      15:00 - 17:00 

2019.05.05. vasárnap      07:30 órától 

Megkérjük a mosonmagyaróvári versenyzőket, hogy lehetőség szerint szombaton vegyék át a 

rajtcsomagjukat. 

Útvonal 

SMR 21km - térkép 

   - Mosonmagyaróvár:  (Kapucinus utca, Egyetem, Cserháti Sándor utca, Halászi út, Kálnoki 

út, Kiserdő utca, Károly utca, Mosonyi M. utca, Aranyossziget utca, Partos utca, Rév utca)  

 - Máriakálnok:  (Petőfi Sándor utca) 

 - Halászi:  (Győri út, Kossuth Lajos utca) 

 - Mosonmagyaróvár:   (Halászi út, Cserháti Sándor utca, Egyetem, Kapucinus utca) 

Agrowirt 10km - térkép 

   - Mosonmagyaróvár:  (Dohy János utca, Kadocsa utca, Orgona utca, Pozsonyi út, fordító, 

Pozsonyi út, Orgona utca, Kadocsa utca, Dohy János utca, Kishíd, Kapucinus utca)  

Virpay 3km - térkép 

   - Mosonmagyaróvár:   (Dohy János utca, Orgona utca, Szily Pál utca, Pozsonyi út, Orgona 

utca, Kadocsa utca, Dohy János utca, Kishíd, Kapucinus utca) 

400 - 800m 

Gimnázium mögötti sportpálya. Óvodásoknak (max.7 éves korig) 1 kör, gyerekeknek (max.10 

éves korig) 2 kör. 

Frissítés 

SMR 21km: Verseny útvonalán öt helyen (5,2 - 8,4 - 12 - 15,7 - 19,5 kilométer) és 

a versenyközpontban (alma, banán, szőlőcukor, isoital, víz) 

mailto:struccfutoklub@gmail.com
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=inrpsazrvvmhckjb&authkey=1C905B914355F3799D7F845E97DF437ED8A90CA2FAA8EC43
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=abfunyrjyecqfamt&authkey=FE59689CB78C172E8CA206463AF4F5309D623F724F85E90D
http://www.futoterkep.hu/futas/DUNAMENTI_KOR_MOSONMAGYAROVAR_5kgw8l3/
http://www.futoterkep.hu/futas/DUNAMENTI_KOR_MOSONMAGYAROVAR_5kgw8l3/


Agrowirt 10km: Verseny útvonalán egy helyen (5 kilométer) és a versenyközpontban (alma, 

banán, szőlőcukor, víz) 

Virpay 3km:  Frissítés csak a versenyközpontban (alma, banán, szőlőcukor, víz) 

Eredményhirdetés 

21-10-3 km versenytávokon kb.12:00 órakor 

Pólóméretek 

 

Díjazás, juttatások 

SMR 21km 

Abszolút 1-3. férfi és női versenyzőknek emlékplakett díjazás 

Korcsoportok 1-3. helyezettjei serleg díjazásban részesülnek 

Juttatások minden célba érkező részére: 

-  A verseny emblémájával feliratozott férfi/női technikai póló 

-  Meglepetés ajándék 

-  Egyedi befutóérem 

-  SMS értesítés az időeredményről 

Agrowirt 10km 

Abszolút 1-3. férfi és női versenyzőknek emlékplakett díjazás 

Korcsoportok 1-3. helyezettjei serleg díjazásban részesülnek 

Juttatások minden célba érkező részére: 

-  A verseny emblémájával feliratozott férfi/női technikai póló 

-  Meglepetés ajándék 

-  Egyedi befutóérem 

-  SMS értesítés az időeredményről  

Virpay 3km 
Abszolút 1-3. férfi és női versenyzőknek emlékplakett díjazás 
Korcsoportok 1-3. helyezettjei serleg díjazásban részesülnek 

Juttatások minden célba érkező részére: 
-  A verseny emblémájával feliratozott férfi/női pamut póló 
- Meglepetés ajándék 



-  Egyedi befutóérem 

-  SMS értesítés az időeredményről  

400m / 800m (Max.7 ill. 10 éves korig!)  

Juttatások a távot teljesítőknek (Itt minden résztvevő csak egy távon indulhat!) 

-  Befutóérem, gyümölcsital vagy gyümölcs 

Korcsoportok  

SMR 21km   Agrowirt 10km   Virpay 3km 

1984 - 2019   1989 - 2019   2007 - 2019 

1974 - 1983   1979 - 1988   2001 - 2006 

1900 - 1973   1900 - 1978   1900 - 2000 

Tombola 

Az eredményhirdetés végén több értékes tombolatárgy kerül kisorsolásra  

Tombolasorsoláson a 21-10-3km versenyzői vesznek részt a rajtszámukkal 

Csak a rajtszám bemutatásával vehetők át a kisorsolt tombolatárgyak  

Egyéb szolgáltatások 

Rendőri biztosítás a verseny egész útvonalán 

Mentőszolgálat 

A verseny támogatói 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata 

SMR Hungary Bt. 

Agrowirt 2003 Kft.  

Virpay ZRT 

Greiner Bio-One Hungary Kft. 

Teka Magyarország Zrt.  

Lajtamag Kft. 

For-Top Kft.  

Pannon-Work Zrt. 

UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. 

Maraton Dental Fogászat  

Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft. 

Global-Europe Kft. 

West-Building Kft. 

Bau Expert Mérnöki Kft. 

Szuperinfó Média Kft. 

Chicco Bababolt 

  

Információ 

Kelemen Attila    20/446-1469 

Takács László      30/351-5948 

www.struccfutoklub.hu 

e-mail: struccfutoklub@gmail.com   

  

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

Görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül és élő állattal futni TILOS!  

http://www.struccfutoklub.hu/
mailto:struccfutoklub@gmail.com


A verseny útvonalán a KRESZ szabályainak betartása kötelező! 

Szervezők fenntartják maguknak a jogot a versenykiírás módosítására. 

A rendezvényről fényképek készülnek. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a képeket a 

szervezők szabadon felhasználhatják. 


