
 

"Az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak tűnik !" 

Versenykiírás  

LETÖLTÉS 

szervező: Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület 

a versenysorozat 
fővédnöke: 

Tétényi Éva, Esztergom város polgármestere 

a verseny 
időpontja: 

2014. április 20. 

a verseny 
helyszíne: 

Esztergom, Márta panzió, Vaskapui út 

futótávok és 
rajtidőpontok: 

3,5 km 

10.00 

2 km 

10.30 



gyaloglás: 

3,5 km 

9.00 - 9.30 között folyamatos indulással, a helyszíni regisztrációt követően 

rajtszámátvétel: 9.00 - 9.45 között a helyszínen 

útvonal: 

3,5 km rajt: Márta panzió cél: Vaskapui turistaház (260 m szintemelkedés) 

2 km rajt: volt Gyopár kemping cél: Vaskapui turistaház (160 m szintemelkedés) 

 

3,5 km-es táv térképe:  2 km-es táv térképe:   

előnevezés: 

o online előnevezni 2014. márc. 25-től ápr. 17-én éjfélig lehet az online nevezés oldalon
o az előnevezés a nevezési díj átutalásával válik teljessé 
o a nevezési díjat a Duna Takarékszövetkezet 58600575-11185888 számlaszámára kérjük 

átutalni, ill. befizetni 
o közleményként minden esetben kérjük feltüntetni a verseny sorszámát, a neve(ke)t és a 

születési éve(ke)t (pl. dpfp2/Fut Elek/1967) 
o a nevezési díj átutalása a nevezést nem helyettesíti 
o a nevezésről az adatok beérkezését követően visszaigazoló e-mailt küldünk, a befizetett 

nevezési díj pedig a honlapon, az előnevezettek listáján nyomon követhető 
o a Dunaparti Futópartik előző futamain megvásárolt chipes rajtszám csak nevezéssel és a 

nevezési díj átutalásával együtt jogosít fel az indulásra ! 
o 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. 

o az Esztergomi Futóművek előnevezett tagjainak az indulás ingyenes 
o a befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni, ez átruházható, ill. a 

következő év végéig felhasználható versenyeinken aktuális egyenleg  

helyszíni nevezés: 

o a Márta panziónál levő versenyközpontban 8.30 - 9.30 között 
o a chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük a megadott időpontok 

betartását ! 

nevezési díjak és 
határidők: 

 
2 km 2 km 3,5 km 3,5 km 2+3,5 km 2+3,5 km

 
alapdíj kedvezm.* alapdíj kedvezm.* alapdíj kedvezm.

előnevezés 
(ápr. 17-ig) 

1200 Ft 800 Ft 1500 Ft 1100 Ft 2000 Ft 1600 Ft 

helyszínen 
(ápr. 20-án) 

1700 Ft 1400 Ft 2000 Ft 1700 Ft 3000 Ft 2700 Ft 

 



* a nevezési díjból kedvezményt kapnak azon versenyzők, akik saját chipes rajtszámmal, 
vagy Spuri kártyával rendelkeznek 

 

szolgáltatások: 

o frissítés a célban 
o chipes időmérés 
o letölthető eredménylista 
o letölthető oklevél 
o online fotóalbum letölthető képekkel 
o Gyaloglóknak emléklap a teljesítésről a célban 

információk a 
chippel 
kapcsolatban: 

o az RFID chipet a rajtszám tartalmazza 
o a rajtszámok megfelelő használat mellett több alkalommal felhasználhatók 

versenyeinken 
o a chipek (2 db) a rajtszám hátoldalára vannak ragasztva, és védőfóliával vannak ellátva
o a chip pontos működése érdekében a rajtszámot eltávolítani, összehajtani, biztosítótűvel 

átszúrni, letakarni tilos ! 

eredményhirdetés: 11.15  

díjazás: 

o a 2 és 3,5 km-es futótávon az 1-3. helyezett férfi és nő éremdíjazásban részesül 
o mindkét távot teljesítők különdíjazásban részesülnek 
o a futam távjai a Dunaparti Futópartik versenysorozat része 
o korosztályos díjazás távonként és nemenként csak az összetett versenyben 

összetett: a részletek az összetett pontverseny oldalon olvashatók  

szintidők: a Dunaparti Futópartik versenyein nincs szintidő  

öltöző, mosdó: 

o a versenyközpont melletti Márta panzióban 
o a rajtnál leadott csomagokat a rendezőség a csúcsnál lévő célba feljutatja 
o a csomagokban elhelyezett értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal! 

fontos: 
o a futóverseny mindkét távján jelentős szintemelkedés van, ami felkészülést igényel ! 
o a verseny közúton halad részleges útzárral, ezért kötelező betartani a jobbra tarts elvet !

versenyszabályok: a részletek a versenyszabályzat oldalon olvashatók  

információ: Érdy Gábortel: 20-913-7189    email: esztergomifutomuvek@gmail.com  

 

 
 
Sérülésmentes felkészülést, jó versenyzést kívánunk minden résztvevőnek ! 

 


