
Meghívó Losonc város karácsonyi futóversenyének 51. évfolyamára 

 

Szervező: Losonc város önkormányzata, OZ Novohrad Losonc 

Fő partner: Marathon Banská Bystrica, s.r.o. 

Az esemény dátuma: 2018.12.26. (szerda) 

Regisztráció: online 2018.12.21-ig (péntek) a www.marathonbbtour.sk oldalon vagy 

személyesen 

Prezentáció, számok kivétele: személyesen 2018.12.25-én (kedd) 15:00-tól 17:00-ig és 

2018.12.26-án 7:30-tól 9:00-ig a losonci városháza épületében. 

A futók maximális száma az összes kategóriában, a kicsiken kívül, 1310 futó. István-napi 20 

km - 180 futó. Staféta 2 x 10 km - 90 páros. 5 km-es Vladimír Findra emlékfutás - 800 futó. 

Minifutás 3km-re - 100 futó. Nordic walking 5 km - 50 futó. A kicsik futása korlátlan számú. 

Az idő mérése: Az idők csip segítségével lesznek mérve. Elektronikus csip nélkül nincs 

beírva és értékelve a teljesítmény. 

Öltöző és megőrző: átöltözködés és a személyes dolgok tárolása a B.S.Timrava Színházban 

leszlehetséges. Az eltűnt dolgokért a szervező nem felel.  

Eredmények: Az eredmények kihirdetése 13:00-kor lesz. A kiértékelés után az eredményeket 

megtalálják a www.marathonbbtour.sk oldalon. 

 

Időbelibeosztás: 

7:30 regisztráció kezdete, bemutatók 

9:00 az 51. Karácsonyi futás megnyitója 

9:30 az óvodások futásának kezdete - lányok 

9:35 az óvodások futásának kezdete - fiúk 

9:40 a legjobb óvodások kiértékelése 

10:00  20 km, staféta 2 x 10 km ésaz 5 km futásokkezdete 

10:10 a 3 km-es minifutás kezdete 

10:30 a minifutás kiértékelése 

11:00 a Vladimír Findra emlékfutás kiértékelése 

13:00 a 20 km, staféta 2 x 10 km futások kiértékelése és a díjak sorsolása 

14:00 az esemény vége 

 

 

 

http://www.marathonbbtour.sk/
http://www.marathonbbtour.sk/


Óvodások futása 200 m-en 

Útvonal: rövid, egyenes táv aszfalt úton a starttól 100 m és vissza. A futás óvodás kortól 6 

éves korig ajánlott (2012 és fiatalabb). Regisztráció: személyesen 2018.12.25-én (kedd) 

15:00-tól 17:00-igés 2018.12.26-án 7:30-tól 9:00-ig a losonci városháza épületében. 

 

István-napi 20-es futás 

Útvonal: 20 km – 4 x 5000 m táv a város aszfaltozott utcáin keresztül minimális 

emelkedővel.  

Kategóriák: Férfiak 39 éves korig; féfiak 40 – 49 éves korig; férfiak 50 -59 éves korig; 

férfiak 60 éves kortól;  

  Nők 39 éves korig; nők 40 - 49 éves korig; nők 50 59 éves korig; Nők 60 éves 

kortól 

Frissítő: 5 km-en, 10 km-en, 15 km-en és a célban    

Részvételi díj: 7 euró átutalással 2018.12.21-ig (péntek), 12 euró személyesen 2018.12.25-én 

(kedd) és az esemény napján 2018.12.26-án a losonci városháza épületében. 

 

 

Staféta futás 2-tagú csapatoknak, 2 x 10 km 

Útvonal: 10 + 10 km - 4 x 5000 m táv a város aszfaltozott utcáin keresztül minimális 

emelkedővel. Részvételi díj: 14  euró átutalással 2018.12.21-ig (péntek), 20 euró 

személyesen 2018.12.25-én (kedd) és az esemény napján 2018.12.26-án a losonci városháza 

épületében. 

 

Vladimír Findra emlékfutás 5 km-re 

Útvonal: 5 km - 1 x 5000 m táv a város aszfaltozott utcáin keresztül minimális emelkedővel. 

Kategóriák: férfiak 39 éves korig, férfiak 39 év felett 

  nők 39 éves korig, nők 39 év felett 

   

Részvételidíj: 7  euró átutalással 2018.12.21-ig (péntek), 12 euró személyesen 2018.12.25-én 

(kedd) és az esemény napján 2018.12.26-án a losonci városháza épületében. 

 

Minifutás 3 km-re 

Útvonal: 3 km - 1 x 3000 m táv a város aszfaltozott utcáin keresztül minimális emelkedővel. 



A futás meghatározása: 7 éves kortól 12 éves korig. Ezen a futáson sem fiatalabb, sem 

öregebb futó nem vehetnek részt!  

Kategóriák: fiúk 7 éves kortól 9 éves korig; fiúk 10 éves kortól 12 éves korig 

  lányok 7 éves kortól 9 éves korig; lányok 10 éves kortól 12 éves korig 

Részvételi díj: 5 euró átutalással 2018.12.21-ig (péntek), 9 euró személyesen 2018.12.25-én 

(kedd) és az esemény napján 2018.12.26-án a losonci városháza épületében. 

 

NordicWaking 

Útvonal: 5 km - 1 x 5000 m táv a város aszfaltozott utcáin keresztül minimális emelkedővel. 

Kategóriák: Férfiak korkülönbség nélkül; nők korkülönbség nélkül 

Részvételidíj: 7  euró átutalással 2018.12.21-ig (péntek), 12 euró személyesen 2018.12.25-én 

(kedd) és az esemény napján 2018.12.26-án a losonci városháza épületében. 

 

 

Megjegyzés:  

Az ismertetőt és a jelentkezési lapot a http://marathonbbtour.sk/index.php?topcal=118 oldalon 

találják meg. 
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