
Túri Kupa Utcai Futóverseny 
 

1. A verseny célja: 

Az újra élesztett Túri Kupa Utcai Futóverseny 2023-ban is várja a versenyzőit.  

Megéri ez időben Mezőtúrra látogatni, hisz a verseny mellett az arTúr Fesztivál ingyenes 

koncertjei biztosítják a felhőtlen szórakozást. A család minden korosztálya megtalálja a 

számára ideális programot, a legkisebbeknek a vidámparkunk nyújt kellemes kikapcsolódást.  

 

2. A verseny rendezője: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

3. A verseny időpontja: 2023. augusztus 12. (szombat) 14 óra 

 

 Rajt:     gyermektávok  14:50 

     4000, 12000 m  16:00 

 

4. A verseny helyszíne: Mezőtúr belvárosa, rajt/ finish: Közösségi Ház (5400 Mezőtúr, 

Szabadság tér 17.) 

 

5. Versenybizottság: 

  - Elnök: Bagdán Sándor 

  - Elnök helyettes: Uzsoki János 

  - Technikai vezető: Barta Gyula 

  - Titkár: Bodor Márta 

 

6. Versenytávok, korcsoportok: 

 

 gyermektávok 

 200 m  2018-ban vagy később születtek 

 400 m  2016 - 2017-ban születtek 

 600 m  2014 - 2015-ben születtek 

 1000 m 2012 - 2013-ben születtek 

 

 4000 méter - egy kör 

 I. kcs. (gyermek)  - 2011-ben vagy később születtek 

 II. kcs. (általános iskola)  - 2008 - 2010-ben születtek 

 III. kcs. (középiskola)  - 2005 - 2007-ban születtek 

 IV. kcs. (felnőtt)  - 1983 - 2004-ban születtek 

 V. kcs. (senior I)  - 1973 - 1982-ben születtek 

 VI. kcs (senior II)  - 1972-ben vagy korábban születtek 

 

 12000 méter - három kör 

 I. kcs. (felnőtt)  - 1983 - 2004-ben születtek 

 II. kcs. (senior I)  - 1973 - 1982-ben születtek 

 III. kcs. (senior II)  - 1972-ben vagy korábban születtek 

 

 A korcsoportok beosztását a szervezők határozták meg. 

 

7. Nevezés: http://www.mkskft.hu/turikupa/index.htm 

 

8. Nevezési díj:  



   előnevezés esetén:   helyszíni nevezés esetén: 

Gyermektáv   1700 Ft/fő    2300 Ft/fő 

4000 méter   4600 Ft/fő    5700 Ft/fő 

12000 méter   5100 Ft/fő    6300 Ft/fő 

 

 Nevezési díj kifizetése: 

 Átutalással  - Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. számára: 

 számlaszám: 11745097-21105306 

 közlemény: Az utalás közlemény rovatában feltétlenül tüntesd fel a nevedet és a 

 nevezési azonosítódat. 
 

 Nevezési díj tartalmazza: 

 A versenyen való részvételt 

 A mezőny előtti kerékpáros felvezetés 

 Mosdó, öltöző használat 

 Befutócsomagot rajt előtt 

 Frissítőt célba érkezéskor, a 12 km-es távon frissítő állomások (2 db) kerülnek  

 kialakításra 

 

9. Helyezések eldöntése 

 A versenyen – a 4 és a 12 km-es távokon – chip-es időmérés történik, a nettó időt 

vesszük figyelembe. 

 

10. Díjazás 

 A helyezettek érmet kapnak, az első helyezett kupát kap. 

 

11. Egyebek: 

 

 Öltöző: Közösségi Ház 

 Értékmegőrző: Közösségi Ház 

 

Egyéb tudnivalók: 

 A verseny az aktuális jogszabályok betartásával kerül megrendezésre. 

 A nevezést a nevezési díj befizetésével véglegesíti a versenyző. 

 A rajtszámot mindenki köteles elől viselni.  

 A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul. Kiskorú induló esetében 

szülői hozzájárulás szükséges. A versenyző köteles a szervező utasításait betartani.  

 A versenyzők a nevezési díj megfizetésével elfogadják a feltételeket, valamint 

hozzájárulnak a róluk készült fotók, videofelvételek felhasználására. 

 A nevezés nyilatkozatnak minősül, melyben a nevező kijelenti, hogy egészségi 

állapota alapján alkalmas a táv teljesítésére. 

 A verseny egészségügyi biztosítását szakorvos végzi.  

 A melegidőre párakapuval készülünk.  

 A verseny szomszédságában az arTúr Fesztivál programjai látogathatóak, étel-ital 

vásárlásra lehetőség nyílik.  

 További információt a www.mkskft.hu/turikupa oldalon teszünk közzé 

 

 

Mindenkit szeretettel vár a szervező csapat. 



 

További információ: www.mkskft.hu 

 

 

 

Bővebb információ: Bodor Márta +36 70 617 6217 

 

Bagdán Sándor + 36 30 269 2386 

Barta Gyula+ 36 20 481 6233 

 

főszervező 


