
RESTART- SCITEC Félmaraton és Váltó Futóverseny 

Zalaegerszeg 2017. 07. 16. vasárnap 

 

 

Helyszín: Zalaegerszeg belvárosa  

Verseny központ: Zalaegerszeg, Dísz tér  

Szervező: Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE és a Zöld Irány Egyesület 

 

Käsz Ferenc: 00 36 30 386 4903  
Szabó Zoltán: 00 36 30 557 6195 

 

Időmérés: Chipes időmérés a Temposport által 

 

Legközelebbi korház: Zala Megyei Szent Rafael Kórház 

  8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u.1 

Tel: 00 36 90 507 500 

 

Verseny egészségügyi biztosítása: OMSZ, Zalaegerszegi Mentőállomás 

 

Távok: 
21 km, 10,5 km, 5,2 km, 4x5,2 km váltó 
Versenyközpont: Zalaegerszeg, Dísz tér  
Pálya: 5,250 kilométeres körpálya(1 körön a szintemelkedés 36m), mely a Dísz térről 
indul, és áthalad Zalaegerszeg belvárosán. 
 
 
 
Kategóriák: 

 

Abszolút Egyéni: Nők, férfiak életkor szerint 
Felnőtt1: 29 évesek és fiatalabbak (1988 és utána) 

Felnőtt2: 30-39 évesek (1987-1978) 

Szenior1: 40-49 évesek (1977-1968)  
Szenior2: 50-59 évesek (1967-1958) 

Veterán1: 60-69 évesek (1957-1948) 

Veterán2: 70 évesek és idősebbek (1947 és előtte) 

Váltó: női, férfi, vegyes. 
Zalaegerszegi Munkahelyek Váltóbajnoksága: női, férfi, vegyes 

 

Versenyszámok: 
 

 Félmaraton 21km/4kör (max. 600 nevezés)
 ZEG 10,5 km/2kör (max. 400 nevezés)
 ZEG 5 km/1kör (max. 400 nevezés)
 4x5K váltó (max. 80 váltónevezés)



Szintidő: 
 

3 óra, rész szintidő: 10 km-nél 90 perc 

 

Időrend: 

 

Verseny időpontja: 2017. 07. 16. vasárnap 10.00 óra 

 

- Regisztráció, helyszíni nevezés: 08.00 – 09.40  
- Rajt: 10.00 óra  
- Eredmény hirdetés: 13.30 óra Zalaegerszeg, Dísz tér RESTART színpad 

 
 
 

Versenytérkép: 
 

 

 
 

Útvonal: 
 

Dísz tér – Kossuth Lajos utca – Csányi László tér – Göcseji út – Platán sor – 

Vizslaparki betérő – Platán sor - Gasparich út – Rákóczi út – Munkácsy u.–Várkör – 

Mindszenty tér – Széchenyi tér – Kossuth Lajos utca – Dísz tér 
 

 



Előnevezés: 
  

www.restartfesztival.hu 
www.odinsport.eu 

 

Nevezési információk: 
 

 

Nevezés:  
- Történhet banki átutalással, bankkártyával, valamint készpénzzel a helyszínen a 
verseny napján.  
- A nevezések feldolgozása heti rendszerességgel történik, így a rajtlistát is ilyen 
gyakorisággal frissítjük. Aki rajtszámmal szerepel a rajtlistán, annak a futónak 
minden rendben a nevezésével. /  
- A nevezés akkor válik érvényessé, ha az átutalás napján érvényes nevezési díj 
összege megérkezik a verseny bankszámlájára. (Tehát ne az on-line nevezés napját, 
hanem a banki utalásét vegyétek alapul a nevezési díj összegénél!) 
 

 

Nevezési díjak (forintban):     
 

 
Félmaraton 10K    5K 

váltó Félmaraton 
 

 (csapatonként)  

    
 

     
 

2017. június 30-ig 6.000 4.000 2.000 20.000 
 

Helyszíni nevezés  8.000 6.000 3.000 24.000 
 

 

Bankszámla-adatok az átutalással történő fizetéshez: 
- Kedvezményezett: Zöld Irány Egyesület Zalaegerszeg, Vizslaparki u.25 
- Bankszámlaszám: Budapest Bank: 10104961-11037900-01004002 
- Megjegyzés rovatba feltétlenül kérjük a név és a versenyszám megjelölését! 

 

Nevezési díj tartalmazza: 

 

 rajtcsomag ajándékokkal
 chippel ellátott rajtszám

 chipes időmérés
 Minden félmaratoni indulónak emblémázott technikai póló.
 Minden célba érkező egyéni versenyző és váltó számára egyedi érem.
 Frissítés Scitec
 egészségügyi és rendőri biztosítás
 ingyenes parkolási lehetőség

 baleset biztosítás
 további szolgáltatások, melyekről folyamatos tájékoztatást találtok a 

híreinkben

 

Díjazás: 
Korcsoportonként 1. kupa, oklevél 

 2.-3. helyezett érem, oklevél díjazásban részesül. 
 
 
 

A résztvevők száma limitált: a Félmaratonra az első 600 fő, a 10K-ra az első 400 

fő, a 5K-ra az első 400 fő, a váltóra az első 80 váltó nevezését fogadjuk el! 

http://www.restartfesztival.hu/


A nevezéshez kérjük:  
- a nevezési díj befizetését  
- a nevezési adatlap kitöltését, illetve az adatvédelmi nyilatkozat és  
a versenyszabályzat elfogadását (mindkettőt lásd: Nevezés menüpont alatt)  

- kiskorú résztvevők indulása esetén kérjük, hogy a versenyszabályzatot a 

rajtcsomag felvételekor az egyik szülő is írja alá! 

- Ha számlát kérsz, pontosan töltsd ki a számlázási adatokat. Ha ezt nem 
töltöd ki, akkor a nevedre állítjuk ki a számlát. Ha a nevezésed sikeres válasz 
e-mailt fogsz kapni egy azonosítóval. A befizetésnél a közleményben csak ezt 
az egy azonosító számot kell megadni! Az előnevezés végéig lemondott 
nevezések nevezési díját 1500 Ft levonása után visszautaljuk. -  
- Az előnevezés lezárása után lemondást nem fogadunk el és nevezési 
díjat nem utalunk vissza. 

 
 

Mit javaslunk magaddal hozni: 
 

- megfelelő sportruházatot 
- a sportoláshoz fontos eszközöket (pl: törölköző, csere ruha) 

- mosolyt  
- igazolványokat (személyi igazolvány, TB kártya) 

 

Frissítő pontok: 

 

Frissítőkkel mind a pályán, mind a célban tudunk szolgálni. 

 

A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 

 

- A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést 

akadályozó betegségben nem szenvedek.  
- A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a 

verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező  
egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott 

személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek 

tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, 

illetve felelősségre nem vonhatóak.  
- Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett 

baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi 

eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem 

támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után 

minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom.  
- Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint 

azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem 

kérek.  
- Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során 

helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget. 

 
A szervezők a szabályok változtatásának jogát fenntartják! 


