
„Az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak tűnik!” 
 

 

Versenykiírás 

 
 
 
Szervező: Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület 
 
A versenysorozat fővédnöke: Tétényi Éva, Esztergom város polgármestere 
 
 
A verseny időpontja: 2012. március 17. vasárnap   A verseny helyszíne:  Esztergom, Erzsébet park 
 
Távok és  500 m 10 km 4 km 
        rajtidők:   9:45 10:00 10:05 
 
Rajtszámátvétel,  
   rajtszámellenőrzés: 9:00 – 9:45 között a helyszínen 
 
Útvonalak: 10 km Kerékpárúton az 5 km-es jelzésig és vissza 
 4 km Kerékpárúton a 2 km-es jelzésig és vissza  
 0.5 km Az Erzsébet parkban kijelölt kör 
 

   A futam útvonala árvíz esetén változhat. 
 
Térképek:  www.futoterkep.hu/cimkek/DpFp/ 
 
Előnevezés: - Online a www.esztergomifutomuvek.hu honlapon  (március 14-én éjfélig); 

- Az előnevezés a nevezési díj és a chipes rajtszám (akiknek még nincs) díjának átutalásával válik teljessé! 

- A nevezési díjat a Duna Takarékszövetkezet 58600575-11185888 számlaszámára kérjük átutalni, ill. befizetni.  
- Közleményként minden esetben kérjük feltüntetni a verseny sorszámát, a neve(ke)t és a szül. éve(ke)t  
     (Pl: dpfp1/Fut Elek/1967).  
- A március 13. után átutalással fizetőket kérjük, hogy hozzák magukkal az átutalást igazoló szelvényt! 
- A nevezési díj átutalása a nevezést nem helyettesíti. 
- Az Esztergomi Futóművek előnevezett tagjainak az indulás ingyenes! 
- A befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni, ez a következő év végéig versenyeinken felhasználható. 
 

Változás! - Akik már rendelkeznek chipes rajtszámmal és jelszóval, azok egyszerűsített feltételekkel tudják használni az online  
  nevezési rendszert (rövid útmutatót lásd a nevezési oldal információs részében).  

  - akiknek nincs rajtszáma vagy jelszava; azoknak normál módon kell nevezniük. 
- az adatbázis jelenleg a 2012. évi adatokkal van feltöltve. Az ezt megelőző években lehetőség volt a rajtszámok  
   kölcsönzésére, visszaváltására, így ezekkel a rajtszámokkal újra kell nevezni. 

 
Helyszíni nevezés:- Az Erzsébet parki versenyközpontban 8:30-9:30 között;  
  - A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az időkorlát pontos betartását! 
 
Nevezési díjak és határidő: 
 

  Előnevezés Helyszíni nevezés 

Táv Chipes rajtszám díja Alap díj Kedvezményes* Alap díj Kedvezményes* 

4 km 500 Ft 400 Ft 1000 Ft 800 Ft 

10 km 
500 Ft 

1000 Ft 800 Ft 1500 Ft 1200 Ft 

„Térkör” Ingyenes 

 

Kedvezményes nevezési díj: Spuri Futókártyával rendelkezőknek 20% kedvezmény a nevezési díjból. 



 
Juttatások: - Frissítést a célban, ill. az 5 km-es fordítónál; 

- Chipes időmérés; 
- Letölthető eredménylista és oklevél;  
- Online fotóalbum letölthető képekkel; 

 
Chip-infó: - Az RFID chipet a rajtszám tartalmazza; 
 - Új chipes rajtszám díja 500 Ft, melyet az első alkalommal kell megfizetni; 

- A rajtszámok megfelelő használat mellett több alkalommal felhasználhatók versenyeinken. 
- A chipek (2 db) a rajtszám hátoldalára ragasztottak, védőfóliával vannak ellátva. Eltávolítani, összehajtani,  
  biztosítótűvel átszúrni, letakarni tilos! Mindez a pontos működést meghiúsítja. 

 
Eredményhirdetés:  11:00 
 
Díjazás:  - A 4 és 10 km-es távon az 1-3. helyezett férfi és nő éremdíjazásban részesül; 
  - Minden óvodás induló ajándékot kap; 
  - A futam 4 és 10 km-es távja a Dunaparti Futópartik versenysorozat része; 

- Korosztályos díjazás távonként és nemenként csak az összetett versenyben; 
 
Összetett: - A fordulókban elért eredmények alapján távonként, nemenként és korcsoportokként az indulók pontokat kapnak,  

  és az elért pontszám alapján az első három helyezett oklevélben, éremben és tárgyjutalomban részesül.  
- Korcsoportok:  2003-ben ill. utána születettek (11 évnél fiatalabbak),  

2002 - 1999 (11-14 évesek), 1998 - 1995 (15-18 évesek), 1994 - 1973 (19-40 évesek), 
1972 - 1963 (41-50 évesek), 1962 - 1953 (51-60 évesek) között születettek, 
1952-ben ill. előtte születettek (60 évnél idősebbek). 

- Három futam teljesítése után mindenkinek egyedi emblémázott póló! 
- Összetett eredményhirdetés: az utolsó forduló után ajándéksorsolással egybekötve. 

 
Szintidő:  A Dunaparti Futópartik 4 és 10 km-es távján nincs szintidő; 
 
Korhatár:  A Dunaparti Futópartik 10 km-es távján csak a 10. életévüket betöltött versenyzők indulhatnak; 
 
Öltöző, 
  ruhatáratár:  - Öltöző és ruhatár: a rajttól 100 m-re, az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskolában,  

- vagy fürdési lehetőséggel együtt a Szent István fürdőben (250 Ft/futójegy); 
- A ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal! 

 
Versenyszabályok: 

- A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló elfogadja a versenykiírásban  
  foglaltakat, a rendezőség közreműködését és betartja a verseny szabályait. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját  
  felelősségükre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének. 
 
- A rajtszámot elöl, jól láthatóan kell viselni, továbbá tilos a chipes rajtszámok cseréje! 
- A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb – a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen  
  magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek. 
- A kerékpárúton kötelező betartani a jobbra tarts elvet, hiszen a „kör” miatt mindkét irányba haladnak futók! 
- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos! 
- a rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és a versenyzőkről fotót és filmet készítsen, melyek a továbbiakban a  
  rendező tulajdonát képezik; 
- Az Esztergomi Futóművek fenntartja a jogot, hogy az útvonal sajátosságai (szűk keresztmetszet) és biztonsági okok  
  miatt a résztvevők számát korlátozza, ill. a nevezést a megadott határidő előtt lezárja. 

 
A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. További részletek (új információk, összetett pontszámítás) 

www.esztergomifutomuvek.hu oldalon található. 
 
 
Kapcsolat: Érdy Gábor  Tel: 20-9137189          Levélcím:  2500 Esztergom, Bátori S. B. u. 16. 

 

E-mail: esztergomifutomuvek@gmail.com 
 

Sérülésmentes felkészülést, jó versenyzést kívánunk minden résztvevőnek! 

 

 
 

                                                                                


