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

 

Versenykiírás 

 
 
 
Szervezı: Esztergomi Futómővek Amatır Sportegyesület 
 
A versenysorozat fıvédnöke: Tétényi Éva, Esztergom város polgármestere 
 
 
A verseny idıpontja: 2012. október 28.    A verseny helyszíne:  Esztergom, Erzsébet park 
 
 
Távok és  500 m 10 km 4 km 
        rajtidık:   9:45  10:00 10:05 
 
 
Rajtszámátvétel: 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 
 
Térképek:  www.futoterkep.hu/cimkek/DpFp/ 
 
 
Nevezési díjak és határidık: Táv  Elınevezés (Spuri)  Helyszíni nevezés  (Spuri) 
 10 km   1000 Ft  (800 Ft)         1500 Ft  (1200 Ft) 
 4 km     500 Ft  (400 Ft)         1000 Ft    (800 Ft) 
 0.5 km        300 Ft** 
 

 

**  Az óvodásfutam ingyenes. Azoknak, akik a nevezési díjat a helyszínen megfizetik és a 3 lehetséges futamból  
(1, 4, 5. ford.) legalább kettıt teljesítenek, emblémázott pólót biztosítunk! 

 
 
Elınevezés: - Online a www.esztergomifutomuvek.hu honlapon  (október 1-tıl október 26-án éjfélig); 

- Az elınevezés 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 verseny sorszámát, a nevet és a szül. évet  
     (Pl: dpfp1/Mézga Aladár/1967).  
- Több nevezés együttes átutalásánál felsorolásszerően a fent említett adatokat kérjük megadni. 
- Az október 24. után átutalással fizetıket kérjük, hogy hozzák magukkal az átutalást igazoló szelvényt! 
- A nevezési díj átutalása a nevezést nem helyettesíti. 
- A Dunaparti Futópartik elızı futamain megvásárolt chipes rajtszám csak nevezéssel és  
  a nevezési díj átutalásával együtt jogosít fel az indulásra ! 
- Spuri Futókártyával rendelkezıknek 20 % kedvezmény a nevezési díjból. 
- Az Esztergomi Futómővek elınevezett tagjainak az indulás ingyenes! 
- A befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni, ezt a következı versenyeken jóváírjuk. 
 

 
Helyszíni nevezés:- Az Erzsébet parki versenyközpontban 8:30-9:30 között;  
  - A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az idıkorlát pontos betartását! 
 
 
Chip-infó: - Az RFID chipet a rajtszám tartalmazza, melynek díját a helyszínen kell befizetni (nem átutalással); 
 - Új chipes rajtszám díja 500 Ft, a tavalyi, használt chipes rajtszámok díja 200 Ft.  
 - A rajtszámok visszaváltására nincs lehetıség, megfelelı használat mellett több alkalommal felhasználhatók 

  versenyeinken. 
- A chipek (2 db) a rajtszám hátoldalára ragasztottak, védıfóliával vannak ellátva. Eltávolítani, összehajtani,  
  biztosítótővel átszúrni, letakarni tilos! Mindez a pontos mőködést meghiúsítja. 

 



 
 
Juttatások: - Frissítést a célban, ill. az 5 km-es fordítónál; Chipes idımérés; Letölthetı eredménylista; Online oklevél; 
 
 
Díjazás:  - A 4 és 10 km-es távon az 1-3. helyezett férfi és nı 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 elsı három helyezett oklevélben, éremben és tárgyjutalomban részesül.  
- Korcsoportok:  2002-ben ill. utána születettek (10 évesek, ill. fiatalabbak),  

1998-2001 (11-14 évesek), 1994-1997 (15-18 évesek), 1972-1993 (19-40 évesek), 
1962-1971 (41-50 évesek), 1952-1961 (51-60 évesek) között születettek, 
1951-ben ill. elıtte születettek (61 év felettiek). 

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

 
 
Fontos:   - A versenyzık saját felelısségükre indulnak a versenyeken.  

- A rajtszámot elöl, jól láthatóan kell viselni! 
- A kerékpárúton kötelezı betartani a jobbra tarts elvet, hiszen a „kör” miatt mindkét irányba haladnak futók! 
- 10 km-es távon csak 10. évüket betöltött versenyzık indulhatnak! 
- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos! 
- A futam útvonala árvíz esetén változhat. 
- Öltözı és ruhatár: a rajttól 100 m-re, az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskolában, vagy fürdési lehetıséggel együtt 
  a Szent István fürdıben (250 Ft/futójegy). 
- A ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a rendezıség felelısséget nem vállal! 
- Az Esztergomi Futómővek fenntartja a jogot, hogy az útvonal sajátosságai (szők keresztmetszet) és biztonsági okok 
miatt a résztvevık számát korlátozza, ill. a nevezést a megadott határidı elıtt lezárja. 

 
 
 

A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegőek. 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 résztvevınek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                


