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A Margitszigeti Atlétikai Club 

a 2017. évre az alábbi szakmai programját hirdeti meg: 

 
1.  Szellemi előadásaink: 

4 előadást tervezünk 2017-ben szervezni, melyet összekötünk a hagyományos „hónap első keddje 

piknikkel” 

- február 07-én 20:00 órakor Angyal Viktória sportdietetikus az első előadónk. 

- május 9. - szervezés alatt 

- július 4. - szervezés alatt 

- október 3.- szervezés alatt 

 

2. Külföldi versenyre történő utazás 

eddigi hagyományainkat követve egy közös külföldi versenyre történő utazás szervezése 

- szállás, étkezés, nevezés, kiutazás intézése - szervezés alatt 

- valószínűleg április 23. Rijeka (10km/3x7km-es váltó/21km/ 42km) 

 

3. Hazai versenyek 

A) amikre készülünk az edzéseken, az edzéstervezés legfontosabb mérföldkövei (egyéni teljesités 

és időeredmények javitása a cél): 

- Vivicitta (április 09.) 

- UltraBalaton (május 20.) 

- K&H maratoni váltófutás (június 11.) 

- Wizzair félmaraton (szeptember 10.) 

- Spar maraton (október 15.) 

- Balaton Maraton és félmaraton (november 18-19.) 

B) amikre közösen utazunk, és csapatot szervezünk, közösen képviseljük egyesületünket: 

   - Revolution Run (március 11.) 

                        -   13 év – 13 km (május 7.) 

- Győr- Lipót Futóverseny (július 22.) 

- Tatai Minimarathon (aug. 5) 

- S.pártai félmaraton (aug. 12) 

- KiskunhalasI Szüreti Utcai Futóverseny (szept. 8.) 

C) A Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett versenyek, bajnokságok, amiken idén 

szeretnénk csapatot kiállitani: 
- MASZ Csapatbajnokság (május 13-14.) 

- Félmaratoni Magyar Bajnokság (szeptember 10.) 

- Maraton Magyar Bajnokság (október 15.) 

- Szenior Magyar Bajnokságok 

 

5. Tervezett amatőr versenyeink 

amellyel egyesületünk hirnevét öregbitjük, és az amatőr versenyzést népszerűsitjük 

- Szentivánéji Száguldás (június 23. péntek) 

- Tévedések vigjátéka (Belvárosi tájfutás - tervezés alatt) 
- Hello&Win-i futás (nov. 07.) 

 

6. Tervezett eseményeink 

közösségi események, közös edzések, nyilt alkalmak  

- PIKNIK futás a Közös Sport Egyesülettel (május - tervezés alatt ) 

- Vérhalom és verejték! (Lépcsőzés és fürdőzés - tervezés alatt) 

- Nyárbúcsúztató - őszköszöntő Hidfutás (aug. vége - tervezés alatt  ) 

- Mikulás Futás (dec. 5.) 

- Belvárosi Hegyi Futások 

- Közös hétvégi edzések 
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7. Edzőtábor  

eddigi hagyományainka követve ősszel a versenyszezont egy 3 napos edzőtáborral zárnánk le 

- október 20-23 – tervezés alatt 

 

8. Kedvezmények a tagoknak 

Igyekszünk további kedvezményeket biztositai tagjaink számára 

- Futócuccok.hu webáruház 30 és 35 %-os kedvezménye 

- a többi szervezés alatt 

 

9. Edzéseken kivüli közös, csapatösszetartó események szervezése 

- MACik a jégen! (február - közös korcsolyázás) 

- a többi tervezés alatt (pl. Sportesemények közös megtekintése) 

 

10. Jótékony tevékenységek támogatása 

Korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan idén is szeretnénk jótékony szervezetek támogatni,  számukra 

gyűjtést szervezni, vagy futásunkkal számukra támogatást nyújtani - szervezés alatt 

 

11. Pályázati tevékenység 

2017-ben ismételten szeretnénk beadni azokat a pályázatokat, melyeket 2016-ban egyszer már 

benyújtottunk: 

- Fővárosi Önkormányzat által kiirt szabadidősportos pályázatot  

- Generali által kiirt szabadidősportos pályázatot 

- a Coca-Cola Testébresztő dijra  

- esetlegesen egy NEA / SOSZ pályázat benyújtása (december) 

 

12. Együttműködések kialakitása: 

- a MASZ-szal való kapcsolatfelvétel, bemutatkozás 

 


