
Kedves Futótárs! 
 

Köszönjük az érdeklődésedet a 2021. augusztus 14-én hetedik alkalommal megrendezésre 

kerülő Pécs-Pogány Repülőtéri Éjszakai Félmaratonra.  

 

A Szervező csapat elfogadta és feldolgozta a regisztrációdat. Az aktuális rajtlistákat ITT 

TALÁLOD MEG.  

 

 

További információk: 

 

Időpont: 2021. augusztus 14. 

 

Rajt: 20 óra 

 

Közös bemelegítés: FittKatával 19:45-től  

Kangoo bemutató: Jakab Yvettel és csapatával 19:30-tól  

 

Távok:  - egyéni félmaraton / ÖT KÖR 

  - félmaraton párban (12,3 km – 8,8 km) / HÁROM KÖR – KETTŐ KÖR 

  - kifutópályakör (3,5 km) / EGY KÖR 

- szabadfutás / free run (3,5 km, 7,9 km, 12,3 km, 16,7 km, 21,1 km) 

 

Lebonyolítás: 5 kör 

1. kör – 3,5 km 

A rajtról elindulva egy oda-vissza futás a kiFUTÓpályán, majd elhaladás a frissítőállomás előtt.  

 

2. kör – 4,4 km  

A déli oldalról kell megkerülni az épületet, majd az északi kapun visszatérni az útvonalra a 

központi épület mögé és ismét egy oda-vissza futás a kiFUTÓpályán, majd elhaladás a 

frissítőállomás előtt.   

 

3. kör – 4,4 km 

A déli oldalról kell megkerülni az épületet, majd az északi kapun visszatérni az útvonalra a 

központi épület mögé és ismét egy oda-vissza futás a kiFUTÓpályán, majd elhaladás a 

frissítőállomás előtt. (VÁLTÓPONT) 

 

4. kör – 4,4 km 

A déli oldalról kell megkerülni az épületet, majd az északi kapun visszatérni az útvonalra a 

központi épület mögé és ismét egy oda-vissza futás a kiFUTÓpályán, majd elhaladás a 

frissítőállomás előtt.   

 

5. kör – 4,4 km 

A déli oldalról kell megkerülni az épületet, majd az északi kapun visszatérni az útvonalra a 

központi épület mögé és ismét egy oda-vissza futás a kiFUTÓpályán, majd elhaladás a 

frissítőállomás előtt.  (CÉL) 

 

 

Egyéni félmaratonisták: 

https://www.futafold.se/_files/200000113-1360713609/rajtlista-4.pdf
https://www.futafold.se/_files/200000113-1360713609/rajtlista-4.pdf


A rajt után tehát az ötször fognak találkozni a fordítóponttal (ott a Kakaduval), az ötödik 

találkozás után lesz a célbafutás.  

 

Váltók: 

A rajt után tehát a váltó 1. tagja háromszor, a 2. tagja kétszer fog találkozni a fordítóponttal (ott 

a Kakaduval), ezek után fognak áthaladni a rajtkapun.  

 

free run: 

A “szabadfutás” kategóriában 1-5 kört futhatsz választásod szerint. A futásnak akkor van vége, 

amikor szeretnéd, menet közben is dönthetsz, ekkor a célkapun kell átmenned. Az utolsó 

félmaratonista után már nem lehet kint a pályán ebben a kategóriában futó.  

 

kifutópályakör: 

Ebben a kategóriában 1 kört (fentiekből az 1. kör) kell teljesíteni.   

 

Versenyközpont: Pécs-Pogány Repülőtér  

Pécs belvárosából az 58-as számú főúton (Harkány irányába) közelíthető meg. A repülőtér a 

város határától kb. 6 km-re fekszik az út bal oldalán. 

 

A versenyközpontban öltözési lehetőséget biztosítunk, zuhanyzási lehetőség nincs. 

Csomagjaidra szívesen vigyázunk, de értékmegőrzést nem vállalunk. Megértésed köszönjük! 

 

Rajtszám átvétel: helyszínen a repülőtér központi épületében 18 óra 00 perc és 19 óra 30 perc 

között  

 

Helyszíni nevezés:  

- 19 óra 30 percig bármilyen kategóriában  

- 19 óra 45 percig free run kategóriában 

-  

Idén szigorúak leszünk, 19 óra 45 kor zárni fog a nevezési iroda! Aki akkor még csak a 

sorban áll, nem kaphat rajtszámot! 

 

Nevezés módosítása: 
Távok kizárólag a free run kategóriára lehet módosítani  

 

Nevezés átadása más személy részére: 
Az átadó személyesen kérheti a probléma asztalnál vagy az átvevő futó egy az átadótól 

származó hitelt érdemlő írásos nyilatkozattal. A már kinyomtatott rajtszámot kapja meg az 

átvevő, melyen esetlegesen már szerepel az átadó neve. 

Az átírás díja más személyre: 1.000 Ft 

 

A rajtszám átvétele után a repülőtér központi épületében van lehetőség átöltözni. Az öltözőkbe 

csak rajtszám birtokában lehet belépni. Az épület melletti északi kapun keresztül juthatnak a 

repülőtér területére.    

 

Útvonal: a rajtkaput a központi épület mögött találod a kifutópályára vezető út kezdetén. A 

haladás mindig a baloldalon történik. A kifutópályán végéig haladva (egyetlen fordító), majd 

megfordulva halad a mezőny vissza az épület irányába, amit déli oldalról kell megkerülni, majd 

az északi kapun tér vissza az útvonal a központi épület mögé.  

 



A kifutópályára csak a rajtszámot viselő, versenyben levő futók mehetnek, kizárólag a 

csak a rajt után!!!! 

 

Frissítés: minden körben (víz, iso ital, szőlőcukor, mazsola, banán) 

 

Szintidő: NINCS, de rajt után 3 órával lekapcsoljuk a lámpákat  

 

Időmérés: bokára rögzíthető chippel történik  

 

Chip kaució: 500 Ft  

Kérjük, hogy pontos összeggel készülj!  

A végén kérjük szépen leadni, az elveszített chipekért a futónak 10.000 Ft-ot fogunk 

kiszámlázni a kaución felül.  

 

Eredményhirdetés: 22 óra 30 perckor  

 

Díjazás: versenykiírás szerint 

 

Tombola: A rajtszám egyben tombola is, csak a jelenlévő futók vesznek részt a sorsoláson. 

Megbízás alapján nem lehet nyereményt átvenni  !  

 

Tombolanyeremények listája itt érhető el!  

 

Különdíjak: meglepetés szerint 

 

Kuponfüzet: a rendezvényt követő héten minden futó egy kuponfüzetet kap elektronikus 

formában, amellyel a partnerek által felajánlott kedvezményeket lehet igénybe venni a rajtszám 

birtokában. A kuponfüzet több mint 6.000 forint értékben tartalmaz kedvezményt.  

 

Ötpróba: a rendezvény hivatalos ötpróba pontgyűjtő verseny 

https://otprobaparizsba.hu/ 

 

Ha célba értél meghívunk zsírosdeszkára és fröccsre!  

 

Kiegészítő programok: 

- Herbaház sátor 

- Egészségügyi sátor (Pécsi Egészségfejlesztési Iroda) 

- Ötpróba sátor (regisztráció, információk) 

- Kvízjáték (online játszható, a felület az esemény facebook oldalán jelenik 

meg pontban 19 óra 15 perckor, a győztes értékes ajándékot vehet át)  

- JÓTÉKONYSÁG 

Különböző rendezvények technikai futómezeit vásárolhatod meg az 

eseményen. 

Minden mez ára: bruttó 500 Ft. 

A befolyt bevételt egy pécsi gyermekvédelmi alapítványnak fogjuk 

felajánlani.  

Segíts Te is! 

Köszönjük szépen! 

 

 

https://www.facebook.com/1441007079492936/photos/gm.1032444757582032/2908949766031986/
https://otprobaparizsba.hu/


FIGYELEM! 

 

A rendezvény éjszakai futóverseny, ezért természetes, hogy korlátozottak lesznek a 

fényviszonyok. Kérünk minden kedves futót, hogy tartsa be a kéréseinket és vigyázzunk 

magunkra, egymásra!  

 

 

 

Egyebek: 

A pálya fényei világítanak, ahol nincs telepített világítás ott mécsesekkel segítünk nektek. 

Ennek ellenére ezen a rendezvényen a fejlámpa használata megengedett. Esetlegesen 

dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.  

 

Érkezz időben! - hogy a versenyközpontban és az öltözőknél elkerüld a sorban állásból adódó 

idegeskedést, hogy legyen időd találkozni a rég nem látott barátokkal, vagy hogy új 

ismerősökre, futótársakra találj. 

 

Örülünk, hogy ismét sok futó látogat el hozzánk, így a parkolás várhatóan 

extra nehézségeket okozhat majd. Kérünk, erre fejben készülj fel, így a 

helyszínen nem fogsz már túlságosan idegeskedni! Köszönjük! 
 

A változtatás jogát a szervező fenntartja!  

 

 

További kérdés, információ:  

futafold@gmail.com címen vagy  

 

Az esemény elérhető a weboldalunkon és a facebookon is (Pécs-Pogány Repülőtéri Éjszakai 

Félmaraton oldalon). 

 

 

 

Rendezvény névadó főtámogatója: 

Pécs-Pogány Repülőtér 
 

Rendezvény kiemelt támogatója: 

FutaPécs SE 

 

Rendezvény kiemelt tombolatámogatója: 

www.elmenyzona.hu 

Futóka Futóbolond Sportbolt 

 

Rendezvény kiemelt különdíjtámogatója: 

BiotechUSA 

Herbaház 

Mecsek Tea 

PSN Zrt. 

www.forunners.com 

 

mailto:futafold@gmail.com
http://hotel.zsalyaliget.hu/
https://www.futobolond.hu/
biotechusa.hu
https://www.herbahaz.hu/
https://www.mecsektea.hu/
http://www.psnzrt.hu/
http://www.forunners.com/


Rendezvény kuponfüzet támogatói 
Adrián Dorottya triatlon edző 

Futóka Futóbolond Sportbolt 

www.kinezpecs.hu  

www.futafold.hu 

www.forunners.com  

www.pvfoto.hu  

 

Rendezvény további támogatói 

Coloris Pécs 

Csábrák-Gonda Kata 

Dechatlon 

DM 

Horváth Sándor 
Kalocsai Földönfutók SE 

Kangoo Club – Jakab Yvett 

Mecsekalja Patika 

Minigolf Center Orfű 

Pannon Filharmonikusok 

Pécs ZOO 

Pogányi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

SIPO Patika 

Szőlős-Cserkú Körök Félmaraton 

Toman Diet Pécs és a Zichym márkanév  

Végvári Futók Alapítvány 

www.changemylife.hu  

www.sportital.com  

XII. Bólyi Szüreti Vesszőfutás 

Yoga - Kellner Tünde 

ZSÖK 

 

 

 

Sporttársi üdvözlettel: 

A Szervezők  

 

 

https://www.futobolond.hu/
http://www.kinezpecs.hu/
http://www.futafold.hu/
http://www.forunners.com/
http://www.pvfoto.hu/
http://www.changemylife.hu/
http://www.sportital.com/

