
Kedves Futótárs! 
 

Köszönjük az érdeklődésedet a FutaPécs SE szervezésében 2022. december 28. napján 

nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő FutaPécs Zárófutásra.  

 

A FutaPécs csapata elfogadta és feldolgozta a regisztrációdat. Az aktuális rajtlistákat ITT 

TALÁLOD MEG.  

 

 

További információk: 

 

Időpont: 2022. december 28. 

 

Távok:   
– 15 km 

– 2.022 méter 

– egyéb 

 

Közös bemelegítés: 13 óra 30 perckor FittKatával 

 

Technikai információk: 13:40-től 

 

Rajt:  
- 15 km távokon 13 óra 45 perc 

- 2022 méter 15 órakor 

- egyéb távokon 15 óráig szabadon, úgy, hogy a15 óra 30 percig biztonságos legyen a 

beérkezés 

 

Útvonal:  
 

15 km-es távon: 

Az útvonal: egy nagy kör a focipályán (550m), majd egy keskeny hídon átfutva déli irányban 

haladunk a Karasica mentén. A futópályánk 4,5 km füves, gazos, keményre taposott, mező 

menti szervizút , majd 2,5 km aszfaltos kerékpárút. Frissítés után ugyanez az útvonal visszafelé 

(a végén nem futunk plusz kört a pályán!!!). Amennyiben több frissítésre van szükséged, úgy 

vidd magaddal, mert autós, kerékpáros kíséretre nem alkalmas a terep!! A szintemelkedés 

elhanyagolható Terep-futócipő erősen ajánlott!!! 

 

  

2.022 méteres távon 

Az útvonal: egy keskeny hídon átszeljük a Karasicát, majd a gátján 1011 métert futunk déli 

irányba, a kijelölt helyen fordító lesz. Terep-futócipő erősen ajánlott!!! 

 

egyéb távon: 

A 15-km távon szabadon bárhol megfordulhat a futó.  

 

Rendezvényközpont: Szederkényi Sportpálya (Szederkény, Pécsi utca 13/A) 

 

 

https://www.futapecs.se/viii-futapecs-zarofutas/
https://www.futapecs.se/viii-futapecs-zarofutas/


A rendezvényközpontban öltözési és zuhanyzási lehetőséget biztosítunk. Csomagokat az 

öltözőben lehet hagyni, de értékmegőrzést nem vállalunk. Megértésed köszönjük! 

 

Regisztráció: helyszínen 13 órától rajt előtt 15 percig  

 

 

Frissítés: 7,5 km-nél és a célban (víz, szőlőcukor, mazsola) 

 

Szintidő: NINCS, de 15 óra 30 percig célba kell érned. A 15 km-es távon lesz egy zárófutó, 

aki biztosítja a pályát és a mezőny végén halad. Az egyéb távos indulók nem mehetnek el 

mellette, ha találkoznak, akkor nekik ott van a fordítópont.  

 

Időmérés: lesz, mindenki mérheti a saját idejét, ha szeretné – távmérés NINCS 

 

A regisztrációs díj (FULLJEGY) tartalmazza: 

– részvételt a FutaPécs jó hangulatú Zárófutásán (öltözési, zuhanyzási lehetőség is) 

– közös bemelegítést 

– rajtszám 

– ajándék fejpánt 

– frissítést 

– egyedi befutóérmet 

– választott vacsorát  

– választott rétest 

– vacsorához egy pohár ital (sör v. bor v. üdítő) , a 2. pohártól már repeta … 

– részvételi lehetőség a tombolasorsoláson  

nyeremények itt találhatóak 

– részvétel egy játékon 

– buli a végéig 

 

 

 

A változtatás jogát a szervező fenntartja!  

 

 

 

 

Sporttársi üdvözlettel: 

FutaPécs SE szervező csapata 

 

 
 

Főtámogatók: 

- Miniszterelnökség 

- SZEDERKÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (polgármester: Maml 

Balázs) 

 

További támogatók: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5840826732636512&set=gm.840995317226567&idorvanity=780680156591417


- Pécs – Orfű – Abaliget Félmaraton 

 

Tombola és különdíjtámogatók: 

- www.sportorvos.hu 

- www.elmenyzona.hu 

- Baranyai Hédi (GYMTRONIC) 

- FittKata (Csábrák-Gonda Kata) 

- Bólyi Szüreti Vesszőfutás (Schmidt Ferenc) 

- FutaBor Futóverseny 

- Relax & Soul Masszázs 

- Shape of you Stúdió 

- Szőlős-Cserkút körök Félmaraton 

- Pécs Pláza szilveszteri utcai futóverseny (Melitta SE) 

 

 

https://www.pecsorfuabaligetfutas.hu/
http://www.sportorvos.hu/
http://www.elmenyzona.hu/
https://www.facebook.com/bahedi
https://www.facebook.com/FittKataa
https://www.facebook.com/bolyivesszofutas
https://www.facebook.com/events/685952493046430
https://www.facebook.com/RelaxSoulPecs
https://www.facebook.com/shapeofyoustudiopecs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056915573596
http://melittase.hu/pa221231szilveszter.html

