
I. MISINA CSÚCSTÁMADÁS 

Decathlon – Hauni - PTE futónap 2104.,  

Pécs, Széchenyi tér - Misina-tető 

 

V E R S E N Y K I Í R Á S  

 

A verseny rendezője: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

A verseny fővédnöke Dr. Páva Zsolt Pécs MJV polgármestere 

Időpont: 2014. szeptember 6. szombat 

Versenyközpont: Pécs, Széchenyi tér 

 

I. Versenyszámok: 

1., Hauni-Törpe futás  

Útvonal: Széchenyi tér – Janus Pannonius utca – Sétatéri fasor – Káptalan utca - 

Szepessy Ignác utca – Széchenyi tér  

Táv: 1.4 kilométer 

 

2., Hauni-Családi futás  

Útvonal: Széchenyi tér – Janus Pannonius utca – Szent István tér – Sétatéri fasor - 

Káptalan utca – Szepessy Ignác utca – Széchenyi tér  

    Táv: 1,8 kilométer 

 

3., Hauni PTE -Tüke futás  

Útvonal: Széchenyi tér – Janus Pannonius utca – Szent István tér – Esze Tamás utca - 

Klimó György utca – Aradi Vértanúk útja – Hunyadi út – Széchenyi tér 

Táv: 4,2 kilométer (2 kör) 



4., Decathlon- Misina Csúcstámadás  

Útvonal: Széchenyi tér – Hunyadi út – Aradi Vértanúk útja – Damjanich utca – 

Jurisics Miklós út – Angster József út – Bárány út – Székely Bertalan utca – Surányi 

Miklós út – Magaslati út – Tettye utca – Kálvária utca – Hunyadi út  - Széchenyi tér – 

Hunyadi út – Málics Ottó utca – Ángyán József utca – Dömörkapui út – Dömörkapu – 

Dömörkapui út – Misinatető TV torony  

Táv: 15,8 kilométer. 

Rajtidőpontok: 

- Hauni- Törpe futás     14:00 

- Hauni – Családi futás   14:30 

- Hauni PTE– Tüke futás   15:00 

- Decathlon – Misina Csúcstámadás  15:30 

 

 

II. Nevezés: 

 

A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat, ha vállalja a versenykiírásban szereplő 

feltételeket, és betartja a versenybírók utasításait és a KRESZ általános szabályait. A 18. 

életévüket még be nem töltött résztvevőknek (1996. szeptember 5. után születettek) a 

nevezéshez írásbeli szülői, vagy gondviselői hozzájárulás szükséges, amelyet a rajtszámok 

átvételekor a versenyközpontban kell leadni. (Letölthető a www.psnzrt.hu weboldalról)  

1, Hauni-Törpe futás  

A versenyre 12. életévüket még be nem töltött gyerekek nevezhetnek. (2002. 

szeptember 5. után születettek)   

 2, Hauni-Családi futás 

Olyan, legalább háromtagú családok jelentkezhetnek (Papa, Mama, 

Gyermekek) akik közül legalább egy gyermek 2000. szeptember 5. után 

született.  

 3, Hauni PTE -Tüke futás 

A versenyre korhatár nélkül bárki nevezhet.  

 4, Decathlon- Misina Csúcstámadás 

A versenyre bárki nevezhet, de a táv hosszára és a fokozott terhelésre való 

tekintettel csak gyakorlott, napi edzésben levő futóknak ajánljuk. 

http://www.psnzrt.hu/


 

Online előnevezés az interneten, a www.psnzrt.hu  oldalon 2014. augusztus 25. déli 12 

óráig. Az előnevezés (a Decathlon – Misina Csúcstámadásra) a nevezési díj egyidejű 

átutalásával válik érvényessé. 

A nevezési díj átutalása: OTP Bank   11731001-20705903  (elkülönített számla)  

A közleményben kérjük feltüntetni: a versenyző nevét és születési idejét.   

(A befizetés tényét igazoló dokumentumot - eredetit vagy a banki átutalás bizonylatának 

kinyomtatott másolatát kérjük, mindenki a rajtszámok átvételéhez hozza magával.) 

 

Helyszínen nevezni 2014. szeptember 6-án 10:00 – 13:30 között a Versenyközpontban, a  

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának udvarán lehet. A nevezési díjat helyszíni nevezés 

esetén készpénzben kell befizetni!  

Az előzetesen online nevezők rajtcsomagjukat (póló) és rajtszámukat is a fenti időpontban és 

helyszínen vehetik át. 

Nevezési díj :  

1, Hauni-Törpe futás  

A nevezés ingyenes 

 2, Hauni-Családi futás 

A nevezés ingyenes 

 3, Hauni PTE -Tüke futás 

A nevezés ingyenes 

 4, Decathlon- Misina Csúcstámadás 

Online előnevezés esetén egyéni indulóknak    4.000.- Ft/fő 

  Helyszíni nevezés esetén egyéni indulóknak     6.000.- Ft/fő 

Értékelés, díjazás: 

Minden résztvevő ajándék pólót kap (a Decathlon-Misina Csúcstámadás mezőnye a 

csúcsfutásra készült logóval ellátottat, mindenki más a Hauni pólóját). Minden résztvevő 

rajtszáma alapján ajándéksorsoláson vesz részt.  

 

http://www.psnzrt.hu/


A Hauni-Törpe-, a Hauni-Családi- és Hauni PTE-Tüke-futás első három helyezettje (nők-

férfiak külön) érem- és tárgyjutalomban részesül. A Hauni PTE-Tüke futáson legtöbb diákot 

indító általános- vagy középiskola (Iskolaközpontok tagiskolánként versenyezhetnek!) 100 

000, a második helyezett 70 000, míg a harmadik 50 000 forint sportszervásárlási utalványt 

nyer!   

 

A Decathlon-Misina Csúcstámadás minden résztvevője erre az alkalomra készült 

befutóérmet kap! A győztesek, és helyezettek az emlékérmek és kupák mellett pénzdíjat is 

kapnak, az alábbiak szerint: 

Decathlon- Misina Csúcstámadás: 

I. helyezett (külön ffi és nő): nettó 100-100 ezer Ft 

II. helyezett (külön ffi és nő): nettó 70-70 ezer Ft.  

III. helyezett (külön ffi és nő): nettó 50-50 ezer Ft.  

 

Különdíjak (a Decathlon- Misina csúcstámadáson) 

A legjobb pécsi versenyző (ffi és nő): nettó 50-50 ezer Ft 

A legjobb PTE-s versenyző (ffi és nő): nettó 50-50 ezer Ft 

A legjobb PSN Zrt.-s versenyző (ffi és nő): nettó 50-50 ezer Ft 

 

Szolgáltatások:  

 

A verseny a történelmi belváros utcáin teljes lezárással, szalaggal, kordonnal kijelölt pályán 

zajlik, a Decathlon-Csúcstámadás útvonalán félpályás szakaszos útlezárással, 

áteresztőpontokkal, rendőri és versenybírói felügyelettel. A verseny rendezője a 

versenyközpontban állandó orvosi felügyeletet biztosít a résztvevők számára. A 

versenyközpontban frissítő állomás lesz, ahol vízautomata áll rendelkezésre. A Decathlon-

Csúcstámadás útvonalán két frissítő állomás kerül kialakításra, ahol vizet, gyümölcsöt és 

szőlőcukrot vehetnek magukhoz a versenyzők. A verseny lebonyolítását segítő önkéntesek 

kérésre kulacsban is adnak fel vizet, amennyiben a versenyző a saját rajtszámmal ellátott 

kulacsát a Versenyközpontban előzetesen leadja. Egyéni frissítő kihelyezésére külön asztalt 

biztosítunk.  A versenyközpontban mobil WC-k kerülnek felállításra.  

A verseny helyszínén és annak közvetlen környezetében bármilyen kereskedelmi- és 

reklámtevékenység csak a rendező Pécsi Sport Nonprofit Zrt. előzetes engedélyével 

végezhető. 



A rendező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor 

lezárja. A rendező egyben fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát is. 

 

A verseny szakmai főrendezőjének elérhetősége: 

Németh Károly 

Tel: 20/497-0340 

e-mail: nkpecs@gmail.com 

 

 


