
Eged-futás és Érsekkerti körök 2014 

A verseny célja: 
Egernek és környezetének bemutatásán keresztül az egészséges életmód formálásával, 
hagyományos versenyzési és találkozási alkalom atlétáknak, tájékozódási futóknak, 
triatlonistáknak és minden amatőr futónak. 
A verseny rendezője: Egri Atlétikáért Alapítvány 3300 Eger, Stadion út 8. 
és Nagy Sport Egyesület 3300 Eger, Gyöngy út 2. 
Szervező bizottság vezetője: Nagy Ádám 
Versenybíróság elnöke: Budai Gyula 

A verseny helye: Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok Érsekkert felőli bejáratánál 
Eged-futás 

A verseny időpontja: 
2014 március 23 (vasárnap) 11:00 óra 

A verseny távja, útvonala, leírása: 

13,4 km-es távon (4,5 km aszfalt, 8,9 km földút), kb. 480 m-es szintkülönbséggel. 

Rajt: Kemény Ferenc Sportcsarnok előtt. 

Útvonal: Érsekkert - Klapka Gy. Út - Frank T. út - Szarvas tér - Diófakút út - Legányi út - 
innen kijelölt útvonalon az Eged - hegyi kilátóig (itt ellenőrzés), majd tovább a széles úton le 
a kanyarig itt a tanya fölé vezető egynyomos,ezután jobbra majd vissza ugyanazon az 
útvonalon mint odafelé. 

Útvonal, szinttérkép az információk alatt. 
Érsekkerti Körök 

A verseny időpontja: 
2014 március 23 (vasárnap) 11:10 óra 

5 kör (1 kör 1,2 km ) az Érsekkertben (6 km), kijelölt pályán. 
Időmérés: Chipes időmérés a Tempo Sport Kft. szolgáltatásával. 
Kategória Eged-futás: 

Nők és férfiak részére egységesen. 

14 éves kor alatt a versenyen való indulást a táv szintkülönbsége miatt nem ajánljuk. 
14-18 évig ifjúságiak 
19-29 évig felnőttek 
30-39 évig szenior 1 
40-49 évig szenior 2 
50-99 évig szenior 3 
Kategória Érsekkerti körök: férfi, nő 

A részvétel feltételei: 

- Részvételre jogosult, aki az alábbi feltételeket elfogadja és a nevezési díjat befizeti. 

- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A rendezőség csak a saját 
mulasztásából eredő eseményekért vállal felelősséget. A rajszám másra át nem ruházható. 

- Ha a verseny ideje alatt a versenybíróság, vagy az orvos elrendeli a verseny feladását, a 
felszólításnak eleget kell tenni. 

-A versenyen készült fotók, filmfelvételek, interjúk jóváhagyás nélkül felhasználhatók, azok 
közlése esetén a rendezőségtől semmilyen jogcímen térítés nem kérhető. 



Nevezés: Online nevezés a verseny honlapjáról: egedfutas.nse.hu 

Előnevezés: 
Eged-futás: 2014 március 7-ig 1000,- Ft 
Érsekkerti körök: 2014 március 7-ig 500,- Ft 
Ezt követően a nevezési díj: Eged-futás 2500, -Ft, Érsekkerti körök 1500,- Ft. 

A verseny helyszínén, 2014. március 23-án 08:30 - 10:45-ig lehet nevezni. 

Egyéb költségek: A rendezés költségeit a verseny rendezői és támogatói fedezik. A részvételi 
költségek a résztvevőket terhelik. 

Helyezések eldöntése: 

Az atlétikai versenyszabályok szerint történik. Óvást írásban, 10.000 Ft befizetése mellett 
lehet benyújtani a versenybíróság elnökének, a célba érkezés utáni 30 percen belül. Az óvást a 
versenybíróság elnöke bírálja el. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Óvási díj vissza 
nem igényelhető. 
Díjazás: A kategóriák 1-3. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 

Az Eged-futás abszolút első helyezett egy évig védi az Eged-futás bajnoka vándorserleget. 
Eged-futás versenytávját teljesítő versenyző emlékjelvényt, emléklapot kap ajándékba. 

Érsekkerti körök 1-3 helyezettje érem és tárgyjutalomban részesül. 
Eredményhirdetés: várható időpontja 12:45 

A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon 

Budai Gyulánál a 06-30-498-4771. 
 


