
 

7700 Mohács | Szent János utca 5 

Elérhetőségeink: Tel.: +36 70 641 1329 | e-mail: judit.henc@skn.hu | www.selyemgyar.hu 

 

 

 

I. Selyemút Futóverseny 

Legyél részese a Selyemgyár Kulturális negyed első szabadidősport eseményének, fusd le életed első 

vagy leggyorsabb 3, 8 vagy 21 km-ét a Duna partján! A nevezés mellé tiéd az esemény pólója, a 

célban egy befutóéremmel is várunk. 

Szervező: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság 

Időpont: 2021. október 9. szombat 

Regisztráció: A futafold.hu honlapján 2021.10.04. 23:59 óráig. 

Rajtcsomag átvétel és nevezési díj befizetése a helyszínen: 

10.08. Péntek 15:00-20:00 

10.09. Szombat 7:00-8:30 

Helyszín: Selyemgyár Kulturális Negyed 

(7700 Mohács, Szent János u. 5.) 

Távok: 

• Ovis öröm futás: ~100 m 

• 3 km egyéni 

• 8 km egyéni 

• félmaraton 21km egyéni 

 

Közös bemelegítés: 8:30-8:45 

Rajt: 09:00 óra 

• 9:00-tól Félmaraton 21km 

• 9:45-től 8 km 

• 10:10 Ovis öröm futás 

• 10:45-től 3km 

 

Lebonyolítás: rajtközpontból indulva a kijelölt útvonalon és vissza 

Frissítőpont: kb.4-5 kilométerenként 

Eredményhirdetés: 11 óra 45 perc 
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Nevezési díjak:  

Ovis futás: Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni online 10.04. 23:59 óráig, helyszínen 

pedig a verseny napján reggel 9:00 óráig lehet a regisztrációs pontnál. 

Egyéni futások: 4000 Ft/fő 

A nevezési díj befizetésére  készpénzben és bankkártyával a helyszínen lesz lehetőség a rajt csomag 

átvételekor.(Selyemgyár Kulturális Negyed) 

10.08. Péntek 15:00-20:00 

10.09. Szombat 7:00-8:30 

A nevezési díj tartalmazza: 

- részvételt egy jó hangulatú versenyen 

-ajándék uszoda belépő az első 100 regisztrálónak 

- befutó emlékérem  

- egyedi rajtszám 

- logózott póló 

- közös bemelegítést 

- digitális időmérés 

- frissítést 

- orvosi jelenlétet 

- ásványvizet 

- befutócsokit 

- on-line eredménylistát 

-zuhanyzási lehetőség 

Díjazás: 

Egyéni futás esetén mindegyik kategóriában külön díjazzuk a férfi és női versenyzőket. 

Ovis verseny: Minden résztvevőnek meglepetéssel kedveskedünk! 
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Részvételi feltételek: 
 

A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul, és a nevezés beküldésével: 
 

• elfogadja, hogy az eseményen készült film- és képanyagokon, az események internetes vagy 
televíziós közvetítésében, valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhet, és ezért 
ellenszolgáltatást nem kér. 

• felelősséggel kijelenti, hogy állapotát rendszeresen ellenőrizteti és az eseményre 
felkészülten, egészségesen áll rajthoz. Tudomásul veszi, hogy a szervezőt nem terheli 
felelősség a rossz állapotából, nem megfelelő felkészültségből, rejtett betegségekből adódó 
sérülésekért, egészségügyi problémákért és az eseményen történt egyéb más okból eredő 
sérülésekért. 

• tudomásul veszi, hogy a rendezvény egyes útvonal szakaszai korlátozottak, ezért fokozattan 

figyelemmel haladok az útvonalon és betartom a szervezők haladással kapcsolatos kérését. 

 

Vírus Záradék: 

- Amennyiben a hatályos törvények nem engedik meg a rendezvény lebonyolítását, akkor egy másik 

időpontban kerül megrendezésre. A megértést köszönjük!  

 

További információ: info@skn.hu 

Szeretettel várnak Téged a Szervezők! 

Nincs más dolgod: Nevezz, jöjj és "csakfuss" 

 

A változtatás jogát a szervező fenntartja! 

 

mailto:judit.henc@skn.hu

