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 ProgramProgramProgramProgram 

 
 

 
 
 
2014. Április 1.   Esztergom Félmaraton on-line előnevezés hivatalos indulása 
  www.esztergomifutomuvek.hu 
 
 
2014. Szeptember 1.  Mária-Valéria Hídfutás on-line előnevezés indulása 
  www.hidfutas.hu 
 
 
2014. Szeptember 7. 24:00 Esztergom Félmaraton on-line előnevezés lezárása ! 
 
 
2014. Szeptember 20. 12:00 Mária-Valéria Hídfutás iskolai, csoportos nevezések lezárása 
 
 
2014. Szeptember 23. 24:00 Mária-Valéria Hídfutás on-line előnevezés zárása. 
  Az on-line nevezés a jelentkezések függvényében hamarabb is lezárulhat! 
 
 
2014. Szeptember 27. Szombat 
 
 9:30-11:30 Helyszíni nevezés (a futóhétvége minden versenyszámára) 
 9:30-11:30 Előnevezettek jelentkezése, rajtszámátvétel 
 12:45-12:55 Hídfutás technikai értekezlet, az útvonal és az általános versenyszabályok ismertetése 
 12:55-13:00 Megnyitó 
 13:00 Hídfutás rajt 
 14:15 Hídfutás eredményhirdetés 
 13:15-16:00 Fürdési lehetőség a Vadas termálfürdőben 
 
 
 
2014. Szeptember 28. Vasárnap 
 
 9:00-10:00 Helyszíni nevezés (félmaraton, félmaraton párban, 10.5 km) - RCH 
 9:00-10:00 Előnevezettek rajtcsomag átvétel - RCH 
 10:15-10:45 Előnevezettek rajtcsomag átvétel - Széchenyi tér 
 10:00-10:45 Chipkontroll - Széchenyi tér 
 10:30 „Térkör” rajt - Óvodásoknak és minden aprótalpúnak 
 10:40-10:55 Technikai értekezlet, az útvonal és az általános versenyszabályok ismertetése 
 10:55-11:00 Megnyitó 
 11:00 Esztergom félmaraton, félmaraton párban és 10.5 km rajt 
 13:00-14:00 Tésztaparti 
 14:00 Esztergom félmaraton eredményhirdetés 
   - 10.5 km 
   - félmaraton párban 
   - félmaraton 
   - különdíjak 
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VersenykiírásVersenykiírásVersenykiírásVersenykiírás    

    

11114444. Mária. Mária. Mária. Mária----Valéria HídfutásValéria HídfutásValéria HídfutásValéria Hídfutás  

 
 
 
 Szervező: Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület 
 
 
 A verseny időpontja: 2014. szeptember 27. Szombat 
 
 A verseny helyszíne: Esztergom (Városközpont, Prímás sziget) -  Mária-Valéria Híd  -  Párkány 
 
 Versenyközpont: Rugby Club Hotel, Prímás sziget (a Széchenyi téri rajttól 400 méterre) 
 
 
 Táv és rajtidő: 4 km 13:00 
 
 
 Útvonal: Széchenyi tér – Deák Ferenc utca – Kis-Duna sétány – Bottyán híd – Táncsics Mihály utca  
  Mária-Valéria Híd – Párkányi főtér – Vadas termálfürdő 

 
 Útburkolat: Szilárd (aszfalt) 
 
 Térkép: http://www.futoterkep.hu/futas/HIDFUTAS_TERVEZETT_UTVONAL_ESZTERGOM_gqmez7/ 
 
 Rajtszámátvétel: A versenyközpontban, szombaton 9:30 - 11:30 között; 
 
 
 Nevezési határidők és díjak: 
 

 Szeptember 1–től -20 -ig Szeptember 1–től -  23-ig Helyszíni nevezés 

Verseny 
Iskolák részére, csak diákoknak, 

csoportos nevezés esetén 
Egyéni nevezőknek 

Hídfutás 
500 Ft  

+ 500 Ft chip letéti díj 

1000 Ft 

+ 500 Ft chip letéti díj 

2000 Ft / 

diákok 1000 Ft 

+ 500 Ft chip letéti díj 

 
 
 Előnevezés:  - Az iskolák csoportosan, könnyített feltételekkel nevezhetnek szeptember 20-án 12.00 óráig. 
     Kérjük a nevezés előtt hívják a szervezőket! (06-20-3390033) 
  - Online a www.hidfutas.hu honlapon  (szeptember 1-től - 23-én éjfélig /24:00-ig/); 

- Az előnevezés a jelentkezések függvényében előbb is lezárásra kerülhet,  
  az első 2000 nevezőt tudjuk előnevezéssel fogadni. 
- A nevezési díjat a helyszínen kell megfizetni, a rajtszám átvételekor. Iskolák részére - a csoportos  
  nevezést követően - a rajtszámokat egyben átadjuk, és a nevezési díjat ekkor kérjük megfizetni. 
 

 
 Helyszíni nevezés: - A versenyközpontban, szombaton 10:00 - 11:30 között (korlátozott számban); 

 
 
 A nevezési díj tartalma: - Póló az első 1500 célba érkezőnek; 
  - Frissítés a célban; 

  - Chipes időmérés - rajtszám;  
  - Orvosi felügyelet; 
  - Letölthető eredménylista;  
  - Online oklevél; 
  - Strandolás a Vadas termálfürdőben 

 
 
 Chip-infó: - Az új rendszerű chipet a rajtszám tartalmazza 
  - Letéti díj 500 Ft, melyet a rajtszám leadásakor visszatérítünk (csak 500 Ft-ost fogadunk el!) 



 
 
 
 Díjazás: - Korcsoportonként az első 3 helyezett férfi és nő serleg és érem díjazásban részesül; 
  - A legtöbb tanulóval érkező iskola (arányosan számolva az iskola létszámától függően),  
    és a nettó legtöbb tanulót megmozgató iskola sportszervásárlási utalványt kap ajándékba; 
  - A rajtszám egyben tombola is, melyet az eredményhirdetés után húzunk ki a jelenlévők között! 
 
 

Korcsoportok:  2004-ben és később születettek, 2000-2003, 1996-1999, 1975-1995, 1965-1974 között születettek, 
1964-ben, ill. előtte születettek. 

 
 
 Eredményhirdetés: 14:15 órakor, a Vadas termálfürdő területén. 
 
 
 
 Versenyszabályok: - A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja  
     a versenykiírást és a versenyszabályzat feltételeit. 

  - A versenyzők saját felelősségükre indulnak a versenyeken.  
  - A rajtszámot elöl, jól láthatóan kell viselni, összehajtani, letakarni nem szabad! 
  - A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos! 
  - A versenyen kísérő autó, kerékpár használata csak a szervezők részére megengedett! 
  - Öltöző a verseny előtt a Rugby Club Hotelben, a célba érkezés után pedig a Vadas Termálfürdőben. 
    A versenyzők ruházatát, személyes tárgyait a rajthelyről a célba a rendezőség által biztosított  
    buszok átszállítják. A célba érést követően ezeket 14:00-ig kérjük felvenni. 
  - A ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal! 
 
 
 
 

A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. További részletek www.hidfutas.hu oldalon találhatók. 
 
 
 
 
Kapcsolat: Szerencsés Tamás  Tel: 20-3390033 este 18:00 óra után    E-mail: hidfutas@gmail.com 

 



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

 

 

 

VersenykiírVersenykiírVersenykiírVersenykiírásásásás    
    

Esztergom félmaratonEsztergom félmaratonEsztergom félmaratonEsztergom félmaraton 

 
 

 

 Szervező: Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület 
 

 A verseny időpontja: 2014. szeptember 28. Vasárnap  11:00 
 

 A verseny helyszíne: Esztergom (Városközpont, Prímás sziget, Víziváros, Várhegy) 
 

 Versenyközpont, szállás: Rugby Club Hotel, Prímás sziget (a Széchenyi téri rajttól 400 méterre) 
   http://rugbyclubhotel.hu 
 

 Távok és rajtidők: „Térkör” (kb. 300 m) Óvodásoknak és még kisebbeknek 10:30 
  10.5 km (1 kör)     11:00 
  Félmaraton (2 kör)     11:00 
  Félmaraton párban (2*1 kör)     11:00 
 

 Félmaraton szintidő: 3 óra, de mindenkit megvárunk ☺ 
 

 Útvonal (1 kör): Széchenyi tér – Városház köz – Kis-Duna sétány – Tabáni híd – Gesztenye fasor –  
  Kossuth híd – Berényi Zsigmond utca – Molnár sor – Papnevelde utca – Sötétkapu (fordító) – 
  Papnevelde utca – Molnár sor – Berényi Zsigmond utca – Kossuth híd – Gesztenye fasor – 
  fordító a Vízmű védterületén  – Gesztenye fasor –Tabáni híd – Kis-Duna sétány –  
  Városház köz – Széchenyi tér 

 

 Útburkolat: Szilárd (aszfalt és kockakő), valamint föld vegyesen.  
 

  Térkő, kockakő  18 %   Aszfalt 30 %  Földút  52 % 
 

 Térkép: 1 kör: http://www.futoterkep.hu/utvonalmentes/ib8zzc/ 
 

 Rajtszámátvétel: A versenyközpontban, szombaton 9:30 - 11:30 között;   vasárnap 9:00 – 10:30 között; 
 

 Nevezési határidők és díjak: 
 

Táv 

Nevezési időpontok 

 

21 km alapdíj 
 

21 km kedvezményes 

Április 1. - Május 31. 

(előnevezés) 
3000 Ft 2500 Ft 

Június 1. - Július 31. 

(előnevezés) 
3500 Ft 3000 Ft 

Augusztus 1. - Szeptember 7. 

(előnevezés) 
4000 Ft 3500 Ft 

 

Esztergomiaknak szeptember 7-ig 3000 Ft 2500 Ft 

AZ ELŐNEVEZÉS ZÁRÁSA 

Szeptember 27-28., a helyszínen 5000 Ft 4500 Ft 
 

A sávos nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj befizetésének időpontjára vonatkoznak. 
 

Táv 

Nevezési időpontok 

10.5 km 21 km váltó 

alapdíj kedvezm. alapdíj kedvezm. 

Április 1. - Szeptember 20. 

(előnevezés) 
1700 Ft 1400 Ft 1700 Ft/fő 1400 Ft/fő 

AZ ELŐNEVEZÉS ZÁRÁSA 

Szeptember 27-28., a helyszínen 2300 Ft 2000 Ft 2300 Ft/fő 2000 Ft/fő 
 

 Kedvezményes nevezési díj: – Azoknak a versenyzőknek, akik rendelkeznek saját chipes rajtszámmal,  
  vagy Spuri Aranykártyával; 



 
 Félmaraton rajtcsomag: – chipes rajtszám (akinek még nincs, vagy újat kér);  

  – a verseny pólója; 
  – információs lap az útvonalról, helyszínekről; 
  – tésztaparti jegy; 
  – szponzorok felajánlásai, kiadványai;  

 
 Előnevezés: – Online a www.esztergomifutomuvek.hu honlapon   
    (április 1-től szeptember 20-án - félmaratonra szeptember 7-én! - éjfélig /24:00-ig/);  
 

  – Az előnevezés a nevezési díj átutalásával válik teljessé! 
  – A nevezési díjat a Duna Takarékszövetkezet 58600575-11185888 számlaszámára kérjük átutalni,  
     ill. befizetni. Közleményként minden esetben kérjük feltüntetni a versenytávot, a nevet és a 
     szül. évet. Több nevezés együttes átutalásánál felsorolásszerűen a fent említett adatokat 
     kérjük megadni   (Pl: 21/Fut Elek/1967).  
 

  – A nevezési díj átutalása a nevezést nem helyettesíti! 
  – A nevezésről az adatok beérkezését követően visszaigazoló e-mailt küldünk, a befizetett nevezési  
    díj pedig a honlapon, az előnevezettek listáján nyomon követhető. 
 

  – A Dunaparti Futópartik előző futamain megvásárolt chipes rajtszám csak nevezéssel és  
    a nevezési díj átutalásával együtt jogosít fel az indulásra! 
    A félmaratont párban teljesítők erre az alkalomra új rajtszámot kapnak, melynek a váltózónában 
    való átadásával történik a váltás. 
 

  – A nevezési díj befizetéséről az indulók számlát a versenyközpontban kapnak. Kérjük, hogy a  
     gyorsabb lebonyolítás érdekében a számlaigényt a számlázáshoz szükséges adatokkal az  
     esztergomifutomuvek@gmail.com címre küldjék be. 
 

– A befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni, ez átruházható, ill. a következő év  
  végéig felhasználható versenyeinken (aktuális egyenleg a honlapon). 

 
 

 Helyszíni nevezés: – A versenyközpontban, szombaton 9:30 - 11:30 között; vasárnap 9:00 – 10:00 között; 
  – A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az időkorlát pontos betartását! 
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 Rajtszámátvétel: – a Rugby Club Hotelben szombaton 9.30 - 11.30 között -a Hídfutás nevezésével egy időben- 
    mindazok részére, akik ezt mailben jelzik; 
  – a Rugby Club Hotelben vasárnap 9.00 - 10.00 között; 
  - a Széchenyi téri rajthelyen (az információnál) vasárnap 10.15 - 10.45 között. 
 
 A nevezési díj tartalma: – frissítés a célban, ill. a térképen jelölt pontokon; 

  – chipes időmérés;  
  – egyedi érem; 
  – félmaratoni távon emblémázott technikai póló; 
  – orvosi felügyelet; 
  – letölthető eredménylista;  
  – letölthető oklevél; 
  – online fotóalbum letölthető képekkel. 

 
 Frissítés: – 4.5 km-nél, ;7.2 km-nél, 9 km-nél, 10.5 km-nél, 15 km-nél, 17.7 km-nél, 19.5 km-nél és a célban; 

  – víz, izo, banán, szőlőcukor és valami sós ☺ 
 
 Chip-infó: – A chip árát a rajtszámmal együtt a nevezési díj tartalmazza; 
  – A rajtszámok visszaváltására nincs lehetőség, megfelelő használat mellett több alkalommal 
    felhasználhatók versenyeinken. 
  – Az RFID chipek (2 db) a rajtszám hátoldalára ragasztottak, védőfóliával vannak ellátva.  
     Eltávolítani, összehajtani, biztosítótűvel átszúrni, letakarni tilos!  
     Mindez a pontos működést meghiúsítja. 
 

 Chip kontroll: vasárnap a Széchenyi téri rajthelyen 10:00-10:45 között; 
 
 Eredményhirdetés: 14:00 órakor, a Széchenyi téren 
 

 Díjazás: – Félmaraton egyéniben korcsoportonként az első 3 helyezett férfi és nő; 
  – Félmaraton párban az első 3 férfi és női csapat (vegyes csapatok a férfiakhoz vannak besorolva); 
  – 10.5 km-es távon az első 3 helyezett férfi és nő. Ez a versenyszám a Dunaparti Futópartik  
     versenysorozat része, így korosztályos díjazás távonként és nemenként csak az összetettben; 



 
 Korhatár:  – a Dunaparti Futópartik 10.5 km-es távján csak a 10. életévüket versenyzők indulhatnak; 
  – az Esztergom Félmaraton 21 km-es távján csak a 14. életévüket betöltött versenyzők indulhatnak; 
  – félmaratoni távon a 18 év alatti versenyzők a nevezéskor, rajtszám átvételkor szülői hozzájáruló  
    nyilatkozatot kötelesek leadni (a nyilatkozat a honlapról letölthető). 
 
 Félmaraton korcsoportok:  1999-1996 (15-18 évesek) között születettek,  
  1995-1984 (19-30 évesek) között születettek, 
  1983-1974 (31-40 évesek) között születettek, 
  1973-1964 (41-50 évesek) között születettek,  
  1963-1954 (51-60 évesek) között születettek, 
  1953-ban ill. előtte születettek (60 év felettiek). 
 
 Dunaparti Futópartik: - A félmaraton versenyszám egyéniben nem része a Dunaparti Futópartik összetett versenyének; 
  - Az Esztergomi Futóhétvége szombati Hídfutásának eredményei a Dunaparti Futópartik 4 km-es 
    távjának (I. kategória) értékelésekor, a vasárnapi 10.5 km-es táv (egyéniben, vagy a váltó egyik  
    köreként) pedig a Dunaparti Futópartik 10 km-es távjának (II. kategória) értékelésekor vesszük  
    figyelembe. Az Erzsébet parki 500 méteres kör, melyet óvodásoknak és apróbb gyermekeknek  
    rendezünk, itt  a „Térkör”-nek felel meg; 
 
 Összetett pontszámítás: – A Dunaparti Futópartik versenysorozat értékelése, szabályai a verseny honlapján találhatók. 
 
 Versenyszabályok: – Részletes versenyszabályzat a honlapon. További tudnivalók: 
  – a pálya egyes rövid szakaszai nem a forgalom elől lezárt közúton (kis forgalmú mellékutca)  
     haladnak, Ezeken a szakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjetek; 
  – a versenyen kísérő autó, kerékpár használata csak a szervezők részére megengedett; 
  – a félmaratont párban teljesítők első futója egyéni félmaratoni versenyző is lehet; 
  – a félmaratont párban teljesítők 1 közös rajtszámmal futnak (ez lehet saját, vagy a nevezésnél  
     vásárolt), melynek a váltózónában való átadásával történik a váltás; 
  – a félmaratont párban teljesítők váltóhelye a Széchenyi téri rajt-cél zónában lesz, 
    az első és a második futó azonos kört (10,5 km) teljesít. 
 
 Öltöző, ruhatár:  – öltöző, ruhatár és fürdési lehetőség a rajttól 400 m-re, a Rugby Club Hotelben; 
  – a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal! 
 

 
 
 

A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegűek.  
További részletek a folyamatosan frissített www.esztergomifutomuvek.hu oldalon található. 

 
 
 
 
Kapcsolat: Érdy Gábor  Tel: 20-9137189          Levélcím:  2500 Esztergom, Bátori S. B. u. 16. 

 
E-mail: esztergomifutomuvek@gmail.com 
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