
50. godina bratskih gradova Sombora i Baje. 
5. Ultramaraton bratskih gradova Baja – Sombor. 

27.08.2016. subota 

  
Pokrovitelji trke: gradonačelnica grada Sombora Dušanka Golubović i gradonačelnik grada  
Baja Robert Fercsik. 

Manifestacija ima za cilj: 
                     - Susret trkača i sportista gradova Baje i Sombora. 
                       - Prilika da se ultramaratonci takmiče. 
                       - Popularizacija trčanja i rekreacije. 
                       - Susret ultramaratonaca. 
                       - Pripremna trka za ultramaratonce. 
    - Prilika za maratonce za još jedan istrčani maraton. 
Mesto  podizanja startnih brojeva i startnih paketa: 27.08.2016. Sombor, Sportski 
Centar ‘’Soko’’. 



Staza:  Sombor - Bezdan - Kolut - Bački Breg - Dávod - Csátalja -   Nagybaracska - 
Bátmonostor - Petefi ostrvo - Baja.     
Vreme starta: 09:00 Sombor kod fontane. 
Cilj: Baja, centar grada, između 13-17 sati.  
Udaljenost: 60.0 km  
Predviđeno vreme: 8 sati  
Kategorije: Individualni ili štafetni dva i četiri takmičara. 
Izmena: u Bezdanu, gp Hercegszántó i Csátalja ispred kamenorezca Hordosi.  
Okrepe: cca. 5 km uglavnom po mestima gde se prolazi.  
Uslovi: 18 godina starosti. (već navršeno18 god.) i svako učestvuje na svoju odgovornost. 
                             Važeća putna isprava -  pasoš. 
Kotizacija:  Pojedinačna:  1.500 din. -  Štafete : 2.600  din. (2 takm).  5.200 din (4 takm) 

 
Pobednici u apsolutnim kategorijama muškoj i ženskoj dobijaju pehare a pobednici u 

kategorijama medalje. 
 

Kategorije pojedinačno : 
do 40 god.  1 - 3.  
od 41-50 god. 1 - 3 
od 51-60 god. 1 - 3 
preko 61 god. 1 - 3 

Pobednici u štafetnoj trci se rangiraju u apsolutnom plasmanu u muškoj i ženskoj 
kategoriji. 
Važne informacije: Korišćenje slušačica za muziku zbog saobraćaja je zabranjeno. Pratnja 
biciklima je dozvoljena.  
Za više informacija :  somaraton@gmail.com       
                    
 
 



 
 II Somborski maraton 

 Start: U 9 h kod fontane zajedno sa ostalim učesnicima ultramaratona. 
Staza maratona: Sombor - Bezdan - Kolut - Bački Breg - Dávod - Csátalja.  
Mesto podizanja startnih brojeva i startnih paketa:  
27.08.2016. Sombor, Sportski Centar ‘’Soko’’. 
Cilj:. Csátalja ispred kamenoresca Hordósi. 
Dužina staze: 42,195 km 
Startnina: 1.000 dinara - moguće plaćanje na licu mesta. 
 
* Prvi učesnici štafete ultramaratona nakon izmene mogu nastaviti trku i biće im 

evidentirano ako stignu do ciljnog mesta za maraton.... odnosno ako istrče celu UM stazu. 
* Za maraton je za sad predviđena samo apsolutna kategorija muška i ženska. 

Pobednike očekuju pokloni pokrovitelja trke.  
 

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

Versenykiírás 
 
5. Zombor – Baja Testvérvárosi Ultramaratoni Futóverseny  
Verseny célja: Testvérvárosok baráti sporttalálkozója. 
Versenyzési lehetőség az ultrafutóknak. 
A futás népszerűsítése. 
Ultrafutók találkozása. 
Edzőverseny.  
Verseny fővédnöke: Fercsák Róbert, Baja város polgármestere és Dusanka Golubovic, 
Zombor város polgármestere  



Útvonal: Sombor (Zombor).- Bezdan – Kolut – Bački Breg – Hercegszántó – Dávod – 
Csátalja – Nagybaracska – Bátmonostor – Baja (Szentháromság-tér)  
Verseny időpontja: 2016.08.27. szombat.  
 Rajt: Zombor, Polgármesteri Hivatal 9:00,  
Cél: Baja, Polgármesteri Hivatal, 13-17 óra között.  
Táv: 61,0 km  
Limit idő: 8 óra  
Versenyszámok: 
Egyéni 61 km 
2 fős váltó (váltóhely: országhatár) 32, ill. 29 km 
4 fős váltó (18 km + 14 km + 14 km + 15 km) 
Frissítés: kb. 5 km-enként ill. érintő településeknél  
Nevezési feltétel: 18 éves korhatár (18. életévét már betöltött versenyző indulhat) 
Orvosi engedély. 
Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány. 
Nevezési díj befizetése.  
Nevezési díj:  
Egyéni: 6500,-Ft, ill. 22,-Eur. 
Váltó: 2 fős: 7500,-Ft, ill. 25,-Eur. 
4 fős : 15.000 Ft, ill. 50,- Eur. 
Nevezési díj befizetése, átutalással az alábbi bankszámlaszámra:K&H Bank Zrt., 
Baja: 10402513 – 25116504 – 00000000, tulajdonos: Triatlonért Baján Alapítvány. 
A közlemény rovatba kérjük beírni: Nevezés név + Baja-Zombor 
Szállás: Van lehetőség (Ifjúsági-tábor, Petőfi-sziget) ezen a linken találhatóak 
információk: http://szallasbaja.hu/  
Tésztaparti: 2016.08.27-én szombaton 15 órától (célba érkezés után)  



Díjazás: : A dobogósoknak abszolút kategória: serleg, ajándékcsomag, korcsoportoknak: 
érem, ajándékcsomag. Minden célba érőnek befutócsomag. 
I. 40 év alatt 1 – 3. 
II. 41-50 év között  1 – 3. 
III. 51-60 között 1 – 3. 
IV. 61- felett 1 – 3. 
Abszolút férfi és női csapat 1 – 3. 
Fontosabb információk: Bajáról busz viszi a futókat szombat reggel Zomborba, ha ezt az 
igényüket a nevezésnél előre jelzik. A busz a rajt után közvetlen indul vissza Bajára.A fent 
hagyott csomagokat a célban lerakja! A pálya teljesítik, aszfaltos, enyhén forgalmas. 
Zenehallgatás a forgalom miatt tilos. Kerékpárkíséret engedélyezett. 
További információ: Szekeres Tibor +36 30 616 9813 


