
Forg-Tech Cross Kupa 
Mezei futó Magyar Liga 1. állomás 

valamint Amatőr mezei és Cross verseny 
 

 Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny 
Békéscsaba - Póstelek 

2014. október 25.  
 

Verseny helye és ideje: 

Békéscsaba, Póstelek Parkerdő 2014. október 25. 11,00 órától 

Megközelíthető:  

Békéscsabáról Gyula felé a 44-es főúton , a Veszely elágazásig, majd kb. 2 km-es út vezet a 

verseny helyszínéig. Jól látható közlekedési és tájékoztató táblák segítenek. Térkép található a 

www.postelek.com honlapon. 

Verseny célja: 

Mezei (cross) futás népszerűsítése. Mezei futó Magyar Liga sorozat kiírása szerinti 

helyezésekkel pontok gyűjtése. Amatőr futók versenylehetőségeinek biztosítása az igazi 

kihívás jegyében. 

Rendező: 

Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club 

Magyar Atlétikai Szövetség 

KÖVIÉP Kft. 

Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 

Versenybíróság: 

Versenyigazgató:  Tóth Sándor   elérhetősége: 30/9816-186 

Elnök:   Marik Lászlóné 

Technikai helyettes: Germán Tibor 

Titkár:   Czeglédi Katalin 

Résztvevők: 

- Mezei futó Magyar Liga kiírása szerinti résztvevők,  

- Az időrendben jelzett korosztály és táv szerint versenyzők, akik érvényes verseny és 

sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.  

- Amatőr futók  

Nevezés: 

- Nevezési határidő: 2014. október 15. szerda 24,00 óráig. 

Megjegyzés: 

A Sport XXI. Mezei Versenyre a csapatok mellett egyéneket is lehet nevezni. 

- Nevezéseket - a MASZ honlapon található nevezési lapon - a bcsatletika@gmail.com címre 

kérjük küldeni a nevezési határidőig.  

- Amatőrök nevezése a helyszínen 9,00 órától. 

Nevezési díj:  
 Mezei futó Magyar Liga 1. állomás valamint Amatőr mezei és Cross verseny számaira: 

- Igazolt versenyzők: a MASZ bajnokságokra vonatkozó szabályzata szerinti díj 

- Amatőr versenyzők: 600,- Ft / fő 

 A Sport XXI. Program mezei versenyén nevezési díj nincs. 

Rajtszám felvétel helye, ideje: 

A verseny napján Pósteleken 9:00 órától a jelentkeztető sátorban. Jelentkezés az időrendben 

jelzett távokon és korosztályokban - 30 perccel a versenyszámok előtt lezárul. 

 

 

 

http://www.postelek.com/
mailto:bcsatletika@gmail.com


 

Díjazás: 

Sport XXI. gyermekverseny szabályai szerint a 8 fős csapatok MASZ éremdíjazásban 

részesülnek. 

Mezei futó Magyar Liga kiírása szerinti 1-3. helyezettek MASZ pénzdíjazásában 

részesülnek. 

A versenyszámok 1-3 helyezettjei szponzori éremdíjazásban részesülnek. 

Amatőr futók férfi-női 1-3. helyezettjei a rendező klub érmeit kapják. 

A legjobb békéscsabai és a legjobb amatőr résztvevő különdíjat kap a KÖVIÉP Kft. és a 

Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete felajánlásaként. 

A Forg -Tech Kupát az az egyesület nyeri el, aki itt a legtöbb versenyzőt versenyezteti. 

Verseny megrendezése: 

A mellékelt időrend és pályarajz szerint. A verseny 2000m-es cross jellegű körpályán lesz 

megrendezve, jól futható szöges cipőben is. Az időjárás függvényében a terep változhat. 

Célba érkezéskor a beérkezési számot le kell adni a jelentkeztető sátornál. 

 

IDŐREND 

 Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny 
2014. évi Sport XXI Mezei őszi verseny - a 2014 évi korosztály szerint 

idő  korosztály      táv 

11:00 U13 (2002-2003) fiú-leány     kb. 1300m  

 8 fős csapat (4 fiúnál nem lehet több) + egyéni  

11:20 U11 (2004-2005) fiú-leány    1000m  

               8 fős csapat + egyéni  

11:40 Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny EREDMÉNYHIRDETÉSE 

Mezei futó Magyar Liga 1. állomás és amatőrök versenye 

Mivel a 2015. évi Liga mezei sorozat első állomása, ezért 2015. évi korosztályos besorolással 

idő  korosztály      táv 

12:00 2000-2001 serdülő leányok - itt indulhat 2002-es is  3000m   

12:25 2000-2001 serdülő fiúk       - itt indulhat 2002-es is  4000m   

12:55 1998-1999 ifjúsági leányok    4000m  

13:25 1998-1999 ifjúsági fiúk     6000m (fehér rajtszám) 

 1996-1997 junior leányok     6000m (piros rajtszám) 

 1995-ös, és idősebb felnőtt nők    6000m (rajtszám nélkül) 

14:00 1995- ös, és idősebb felnőtt férfiak    7000m  

 1996-1997 junior fiúk     7000m (fehér rajtszám) 

 Nyílt Amatőr verseny - férfiak, nők korhatár nélkül   7000m (zöld rajtszám) 

Rajtszámok felvétele a jelentkeztető sátorban: 

9,00 órától, de maximum a versenyszám előtt 30 percig 

Egyebek: 

Öltözés, fürdés korlátozott számban biztosított. 

Étkezést ajánlunk a verseny helyszínén a kiváló és exkluzív Mókus Csárdában:  

Menü: Alföldi babgulyás, Tiroli almás rétes   a menü ára: 990,- /fő   

Megrendelhető e-mail címünkön a nevezéssel együtt vagy maximum 2014. október 20-ig. 

Információ: 

Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club          Telefon/fax: (06-66) 323-634  

e-mail:bcsatletika@gmail.com  Web: www.bcsac.hu  www.facebook.com/bcsac 

mailto:bcsatletika@gmail.com
http://www.bcsac.hu/
http://www.facebook.com/bcsac

