
3. SOMBOR - BAJA ULTRA MARATON – NAJAVA 

 
 Datum ultramaratona: 30.08.2014.  

Takmičenje ima za cilj : prijateljski sportski susret bratskih gradova Sombora i 

Baje,  promocija maratonskog trčanja. 

 

Pokrovitelji :  

Zsigo Robert, gradonačelnik Baje   

Saša Todorović  gradonačelnik Sombora 

 

Trasa trke : Sombor - Bezdan - Kolut – Bački Breg - Hercegszántó - Dávod - 
Csátalja - Nagybaracska - Bátmonostor - Baja 

 

Start : Sombor , ispred zgrade županije u  10:00 h. 

Cilj : Baja Szentháromság tér 15-18 Trg između 15-18 sati 
Udaljenost : 60.8 km 

Vremenski limit : 8 sati 

 
Kategorije : Individualno -  2 ili  4 – takmičara štafetno  ( izmena : za 2 člana 
državna granica a za 4 člana  17km +12 km +18 km + 14 km), mešovita štafeta 
(mađarski takmičar i takmičar iz Srbije). 

NOVO ! : 4 - lice u štafeti ( 17km +12 km +18 km + 14 km ) 
Startni paketi će se preuzimati na licu mesta neposredno pred start trke. 
Osveženje : cca . na svakih 5 km : Iztonsko piće , voda, voće, Coca Cola, slani 
kikiriki , napolitanke . 
  
Uslovi za prijavu : donja starosna granica 18 godina – pasoš – uplaćena kotizacija 
– uredno blagovremeno prijavljivanje. 
 
Kotizacija : 1.500 dinara. 
  
U generalnom plasmanu proglašenje prva tri takmičara u muškoj i ženskoj 
kategoriji. 

Starosne kategorije:   



 I. 40 god. – 1975 I mladji 
II. 41-50 god. 1974 - 1965 
III.51-60 1964 - 1955 
IV. 61 +  1954 i stariji 
Pehari I medalje , poklon paketi, …. 
  
Važne informacije : 

Učesnike trke već od 7 h očekujemo u dvorištu Sokolskog doma 
(bivši Partizan) gde mogu da parkiraju svoja vozila. 

Takmičare u štafeti i eventualne pratioce biće preveženi do 
odredišta i do grada Baje. 

Nakon proglašenja pobenike trke i zajedničke večere sve takmičare 
i pratioce isti autobus vraća u Sombor. 

Slušanje muzike zbog saobraćaja je zabranjeno . Pratnja sa biciklima je 
dozvoljeno. 

 
Za više informacija ,  

Tibor Sekereš E-mail : szekerestibi77@gmail.com  telefon : +36-30-
8274904 

Sportski savez Sombor: sportskisavezsombora@gmail.com 
arksomaraton@gmail.com  somaraton@gmail.com  

 

 

************************************ 

 

 

 

ZOMBOR – BAJA ULTRAMARATON – VERSENYKIÍRÁS                        

  Testvérvárosi Ultramaratoni Futóverseny  

Verseny célja:Testvérvárosok baráti sporttalálkozója 

-Versenyzési lehetőség az ultrafutóknak 

-A futás népszerűsítése 



-Ultrafutók találkozása 

-Edzőverseny  

Verseny fővédnöke: Zsigó Róbert, Baja város polgármestere  

Saša Todorović  Zombor város polgármestere  

Útvonal:  Zombor- Bezdán- Kolut- Backi Breg – Hercegszántó – Dávod – Csátalja – 

Nagybaracska – Bátmonostor – Baja  

Verseny időpontja: 2014. 08. 30.  Versenyközpont: Baja, Petőfi- sziget, Ifjúsági-tábor 

Rajt: Zombor, Polgármesteri Hivatal, 10:00 

Cél: Baja Szentháromság tér 15-18 óra között 

Táv: 60,8 km 

Limit idő: 8 óra  

Versenyszámok: Egyéni ill. 2 fős váltó ( váltóhely: országhatár) 32, ill. 29 km 

ÚJDONSÁG!!! : 4 fős váltó (17km+ 12 km+ 14 km+18 km) 

Rajtcsomag felvételre  előző nap a versenyközpontban  ill. az Ultramaraton rajtjánál van 

lehetőség.  

Frissítés: kb. 5 km-enként ill. érintő településeknél. A frissítőasztal kínálata: Izo 

ital,víz,kóla,gyümölcsök,sós mogyoró,nápolyi. 

  

Nevezési feltétel: 18 éves korhatár 

Orvosi engedély 

Személyi igazolvány 

Nevezési díj befizetése 

Nevezési lap hiánytalan kitöltése  



Rajtszám átvétel: 2014. 08.29-án  17 órától ( Ifjúsági Tábor Baja) 

Nevezési díj: 

Egyéni 6.000.- Ft. vagy 20.- Eur. 

Váltó 4.000.- Ft./fő ill. 15.- Eur. 

Szerb-magyar váltó:  4000 Ft ill. 14 Eur  ( feltétele,hogy a váltó egyik tagja magyar- a 

másik szerb állampolgár legyen) 

  

Szállás:   Ifjúsági-tábor, Petőfi-sziget  

Tésztaparti: 2014. 08. 30-án 18 órától  

Díjazás: korcsoportonként    ( férfi, nő )  Váltó: Abszolút férfi ill. nő 

I. 40 év alatt                    1975 és fiatalabb 

II. 41-50 év közöt         „   1974 – 1965 

III. 51-60 között            „   1964-1955 

IV. 61- felett                  „  1954 és  idősebb  

Serleg, befutóérem, befutócsomag, és remélem még stb. 

  

Fontosabb információk: 

Fontosabb információk: Bajáról buszok viszik a futókat a rajtig. 

Buszindulás: Ifjúsági-tábor 7 óra 

Busz egyben záró busz is lesz, tehát a csomagokat a buszon lehet hagyni. A pálya teljesen 

sík, aszfaltos, enyhén forgalmas. Zenehallgatás a forgalom miatt tilos. Kerékpárkíséret 



engedélyezett. 

További információ: Szekeres Tibor e-mail: szekerestibi77@gmail.com telefon: +36-30-

8274904 


