
22. Újvidéki félmaraton 

Félmaratoni váltók (2387m, 4750m, 3590m, 4750m, 3590m és 2027m) 

Egyéni futamok 10,548 km i 4,58 km 

Rajt és cél: 2015. Március 29-én 11 órátol Újvidék központjából, Szabadság tér (Trg 
Slobode). 

Útvonal: 2 kör. Teljessen egyenes (+/- 2 m), forgalom mentes és érinti a város belső 
kerületeit, majd a Duna folyó mentén halad tovább. A futam rendelkezik AIMS szertifikáttal. 
Frissítők 3-4 km távokon kerülnek kihelyezésre. 

Időkorlát: 2,5 óra. Életkor: 18 év (1997/3/29-én vagy előbb született). Akik 18 évtől 
fiatalabbak azoknak szükséges orvosi igazolás valamint szülői és edzői jóváhagyás. 

Regisztráció: www.marathon.org.rs , E-mail: marathоn@sbb.rs 

Nevezási díj: a félmaratonra (21.0975), negyedmaraton (10.548) és váltó (fejenként) : 

25 € 2015. március 25-ig, 30 € 2015. március 26. és 29. között 

Rajtdíj befizetése banki átutalással SWIFT CODE: GIBARS22 IBAN: 
RS35340000000000373962 

Jelentkezési díj magába foglalja: 

 Rajt számot,  
 A versenyző biztositását, 
 Ruhatár használatát, 
 Kihelyezett WC használatát a rajtnál és frissitő helyeknél,  
 pólót, 
 Éremet a célban minden versenyzőnek, 
 A frissitőknél vizet és gyümölcsöt, 
 Frissitőt a célban, 
 Elsősegély kiséretet, 
 Maszázst - gyurást, 
 Tésztapartit a verseny előtt, 
 Csip használatát,  
 Az útvonalon autóra szerelt időmérő órát,  
 A célban időmérést, 
 A rajt videó felvételét www.marathon.org.rs , 
 A célba érés videó felvételét  www.marathon.org.rs . 
 A verseny után zene mellet vacsorát itallal (házi kűlönlegességek). 

 

 

Rajt számok felvétele: 



- március 28. (szombat) 17-től 20-óráig a hotel Vоjvоdina Vadász termében (lovačka sala) a 
város központjában 

- március 29. (vasárnap) 08-tól 10-óráig a hotel Vоjvоdina Vadász termében (lovačka sala) 
a város központjában Tészta parti: március 28. 19-órától 21-óráig a Vоjvоdina Hоtelben 

Vacsora itallal és zenével március 29. 18-órakor 

Éjszakázás: Vоjvоdina Hоtel 20 € megbeszélt előjegyzéssel és átutalással az újvidéki 
maraton bankszámlájára 

Garderób: őrzött 

Rekordok: Férfiak: Ramiz Taipi, (SRB), 1:03:54; Nők: Оlivera Jevtić, (SRB), 1:09:18 

Újvidéknek több mint 400.000 fő a lakossága és ennek köszönhetően Szerbia második 
legnagyobb városa, ugyanakkor úgy is ismert mint Vajdaság egyetemi központja Szerbia 
északi részén. Fontos még megemlíteni, hogy a Belgrádi Nikоla Tesla reptértől mindössze 
70 km távolságra valamint Budapesttől a belgráb Budapest autóút (E75) mentén 294 km-re 
fekszik. Az év folyamán két rendezvény kerül megszervezésre a 22-ik (2015.március 29-
én), és a 23-ik újvidéki maraton 2015. októberében több mint ezer résztvevővel. A rajt és a 
cél minden esetben a város központjában található a városháza melett. A verseny futama 
teljesen sík, végig vezet a város idős és történelmi részén majd a pravoszláv és a katolikus 
templom melett, a Duna folyó mentén majd a páterváradi várnál amit a 
történelemkönyvekből 1692. ből ismerhetünk, az egyetemi kampusz melett és végül a város 
új részén a célig. Újvidék még ismert a minőségi borairól és finom ételeiről, nyugodt 
életviteléről, valamint a kedvező szálláshelyeiről és éttermeiről mindez gondoskodik a 
kellemes és élvezetes versenyzésről. A Duna másik oldalán fekszik a Tarcal hegy (Fruska 
gora) amely ismert az érintetlen természeti kincseiről, borászatairól és a nagyon öreg 
kolostorairól. A versenyzők élvezhetik a városlakók vendégszeretetét és résztvehetnek egy 
magas színvonalú versenyen. 

 


