
  
 

MH 64 Deseda jótékonysági 

félmaraton (+) 

/Katonai Ötpróba/ 

2019. 09. 27. 

 



 

Versenykiírás 

 

Rendezvény leírása: A 2019. évi MH 64. Deseda jótékonysági félmaraton több 

versenyszámból álló sportnap, amelynek keretében a futás szerelmesei versenyezhetnek a 24,5 

km-es egyéni és váltófutáson, a 11 km-es egyéni futáson, felmérhetik fizikai 

teljesítményeiket, és próbára tehetik alapvető kondicionális és ügyességi képességeiket, 

 

A rendezvény célja: A Magyar Honvédség és a sport népszerűsítése, valamint a részvételi 

támogatási díjakból befolyt összeg felajánlásával a Kaposi Mór Oktatókórház, Mosdósi 

Gyermekrehabilitációs Egység támogatása (2016. évben: 70000,- Ft, 2017. évben: 213000,- 

Ft, 2018. évben: 412000,- Ft). 

 

A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 27. 07:35 
 

A verseny rendezője, szervezője: MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 

és Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége. 

 

A rendezvény helyszíne: MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, Táncsics 

laktanya 

 

Versenyközpont címe:, Sportkombinát, Kaposvár Füredi út 146/A (bejárat a 

Kisfaludy utcáról). Beléptetés 07:35-től, távozás 13:30-ig. 

 

Részvételi/támogatási díj: 1000,- Ft. A díjat a helyszínen egy pénzgyűjtőbe kell 

belerakni. Számlát nem áll módunkban kiállítani. 

Versenyszámok: 
 

 24, 5 km egyéni és váltófutás            rajt: 10.00-kor 

Rajt és cél: Táncsics laktanya, Sportkombinát 
 

Útvonal:  Táncsics  Mihály laktanya - Deseda tó körbe (kerülés idén a kaposfüredi 

oldalról kezdődik) - Deseda kerékpárút - Táncsics Mihály laktanya. 
 

A táv teljes egészében nyitott, így számítani kell forgalomra. A forgalom szabályozásáról 

a szervezők gondoskodnak, egyéb esetben közlekedés a KRESZ szabályai szerint. 

 

Időmérés: nettó, chipes időmérés. A chip letéti díja: 1000.- Ft, melyet a chip 

leadása esetén a verseny végén visszaadnak a szervezők.  Versenyóra a célban. 

Korosztályos kategóriák: 17-30 év (1989 – 2002) 

31-40 év (1979 – 1988) 
41-50 év (1969 – 1978) 

51-60 év (1959 – 1968) 

60 év felettiek (1958 és az előtt születtek) 

 

Életkornál a születési év számít! 

 

 

 



 Váltó: A verseny rendezője 2, illetve 3 fős váltók kiszállítását biztosítja a váltópontokra. 

 

1. váltópont a rajttól 5,12 km, 2. váltópont 12,02 km-re van. A 2. váltóponttól a cél 12,48 

km van. (1 futó 5,12 km, 2. futó 6,9 km, 3. futó 12,48 km 3 fős váltó esetén). 

 

A váltópontokra a váltótagok kiszállítása buszokkal történik, a gépjárművek indulása az 

1. váltópontra 09.45-kor, a 2. váltópontra 10.05-kor. 
 

 11 km (10,6 km) egyéni futás: rajt: 10.00-kor. 

 

Rajt és cél: Táncsics laktanya, Sportkombinát 

 

Útvonal: Táncsics Mihály laktanya - Deseda tó, gátőrház (az 1. váltópont) és 

vissza.  

Kategóriák (női/férfi): 35- (1984 és utána születettek) 

35+ (1984 előtt születettek) 

Frissítő állomások: A 24,5 km-es távon a  frissítő állomásokon (6) víz, szőlőcukor és 

banán áll a futók rendelkezésére. Egyéni frissítésről a futóknak kell gondoskodni. A 11 km-t 

választók  összesen 3 esetben tudnak frissíteni. 

 

 Erő és erőállóképességi számok: A versenyző az alábbi versenyszámok közül választhat 

és a képességének legmegfelelőbb számokban indulhat. 

 

  Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás 

(fekvőtámasz) verseny:  

kezdete: 10.15-kor  

Helyszíne: Táncsics laktanya, Sportkombinát 
 

A végrehajtásra felhasználható idő 2 perc 
 

 

 

  Hanyattfekvésből felülés verseny:

kezdete:10.30-kor  

Helyszíne: Táncsics laktanya, Sportkombinát 
 

A végrehajtásra felhasználható idő 2 perc 

Kategória megkötés nincs! 

 

 

 

  Húzódzkodás verseny  

kezdete: 10.45-kor 

           Helyszíne: Táncsics laktanya, Sportkombinát 
 

A végrehajtásra felhasználható idő 2 perc 

Kategória megkötés nincs!

      Kategória megkötés nincs!



 

 3200 m-es futás   

kezdete: 10.45-kor  

Helyszíne: Táncsics laktanya, Sportkombinát  

Végrehajtás: 8 kör a futópályán 

Lehetőséget biztosítunk „örömfutásra” (egyénileg, kötelékben, egyenruhában, csak úgy, a futás 

gyönyöre miatt, versenyen kívül) is, ezt a nevezési lapon kérjük feltüntetni. Az örömfutók 

indítása külön történik. 
 

Kategória megkötés nincs! 

  B64 akadálypálya verseny   

kezdete: 09.00-kor  

Helyszíne: Táncsics laktanya, Sportkombinát 

Végrehajtás: 2*500 m-es, kordonnal kijelölt területen épített akadályok leküzdése. Páros 

indítás, sorsolás alapján. A győztes jut tovább.  
 

A verseny előtt a pálya végrehajtása bemutatásra kerül. A pálya elemei 

némileg változhatnak, akár az utolsó nap is. A szervezők a sérülés 

elkerülése érdekében munkavédelmi kesztyűt biztosítanak. Nevezési 

korhatár 18. betöltött év. 

 

Kategória megkötés nincs! 

 

     - Katonai Ötpróba verseny: A versenyzőnek az ötpróba minden számát, folyamatában 

teljesíteni kell.    

 

                   Versenyszámok: 3200 m futás, 

 fekvőtámasz, 

                                                                   felülés, 

  húzódzkodás, 

          B64 akadálypálya. 
 

Díjazás: Minden versenyszámban résztvevőnek B64 érem és oklevél. 

A helyezést elérőknek helyezésüknek megfelelő érem. 

A különdíjban részesülők részére kupa. 

Külön díjazás: 
 

a „legfiatalabb versenyző”; 

a „legidősebb versenyző”; 

a „a tavalyi versenyhez képest legtöbbet javító egyéni futó (női/férfi) és váltó”. 

Fontos: a váltó összetételének azonosnak kell lenni a tavalyi évhez képest, nem 

elég csak a névegyezőség. 

 
A támogatók jóvoltából a helyezettek díjazását követően tombolahúzás lesz, 

ahol értékes díjak kerülnek átadásra. Tombola szelvény a rajtszám, így azt kérjük a húzásig 

megőrizni, illetve kiemelnénk, hogy aki idő előtt távozik a verseny színhelyéről, annak nem 

áll módunkban a tombola nyereményét őrizni, így az ismételten kihúzásra kerül. 
 

 

 



Nevezési határidő minden versenyszámra: 2019. szeptember 16. 20.00-ig. 
 

Nevezést a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: deseda64@gmail.com , a mellékelt 

nevezési lap alapján. A beérkezett nevezéseket visszaigazoljuk. 

 

További információk! 
 

 A helyszínen öltözési és tisztálkodási lehetőség biztosított. 

 Versenyen részt vehet minden felkészült futó, akik elfogadják a versenykiírásba 

foglalt feltételeket, és tisztában van vele, mire vállalkozik! Minden nevező felelős, 

hogy egészségi állapota lehetővé tegye a versenyen való indulást. Szervezők 

semmilyen bekövetkező egészségügyi problémáért felelősséget nem vállalhatnak! 

 A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

 Parkolási lehetőség a környező utcákban egyénileg. Laktanyán belül csak a honvédség 

állományába tartozó gépjárművekkel lehet az arra kijelölt helyen parkolni. 

 A rendezvényről a verseny útvonalán, valamit előtte és az eredmény hirdetéskor a rajt 

területen fotók és filmek készülnek, amit a rendezők megjelenítenek elektronikus és 

papíralapú kiadványainkban. A versenyen való részvételkor a résztvevők tudomásul 

veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják 

kiadványaikban. A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 

 A nevezési lap kitöltésével, aláírásával, és megküldésével a versenyző elfogadja a 

versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 

 Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a 

szervezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. Egyéb 

sport-, és kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk igény szerint. 

 
Élményekben és sikerekben gazdag szereplést kíván a szervező bizottság! 

 

Információk, fényképek:  

 

https://www.facebook.com/groups/545477575637370/ 

További információ (0-24):  

Miseta Zsolt törzszászlós 0630/491-7081 

Benczés Norbert zászlós 0630/417-7087 

Molnár Gábor zászlós 0630/429-7733 
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