
II. Majosházi Futónap 
Chipségetı Lépegetı Futóverseny 
 
Versenyszabályzat                                                                                                Futónaptár.hu 
 
A Verseny helye: Majosháza, Pest Megye 
A Verseny ideje: 2016. július 16. szombat 
Rajt / Cél: Majosháza sportpálya (Kossuth utca és Dózsa utca keresztezıdése) 
Útvonal: Majosháza bel- és külterületén mezıgazdasági és erdei földutakon, valamint 
aszfaltozott útszakaszon.  
Az útvonalat táblákkal, szalagozással jelöljük. Elágazásoknál segítık mutatják a haladási 
irányt.  
 
Térképek: 
600m: 
http://www.futoterkep.hu/futas/MAJOSHAZI_FUTONAP_600M_MAJOSHAZA_6wxw3ps/ 
2 km: 
http://www.futoterkep.hu/futas/MAJOSHAZI_FUTONAP_2000M_MAJOSHAZA_6wxw3pr
/ 
alternatív útvonal: 
http://www.futoterkep.hu/futas/2_KM_MAJOSHAZAN_MAJOSHAZA_7d4na9s/ 
7-14 km: 
http://www.futoterkep.hu/futas/FUTOVERSENY_2016_7KM_MAJOSHAZA_7cziy8p/ 
Versenytávok:  
600m (ovis futam, 2011 és utána születettek) 
2000 m 
7000 m (1 kör) 
14 000 m (2 kör) 
 
Korosztályok a 2-7-14 km-en:  
6-10 éves nık; 6-10 éves férfiak (2006-2010 születésőek) 
11-15 éves nık; 11-15 éves férfiak (2001-2005 születésőek) 
16-25 éves nık; 16-25 éves férfiak (1990-2000 születésőek) 
26-40 éves nık; 26-40 éves férfiak (1976-1989 születésőek) 
41-60 éves nık; 41-60 éves férfiak (1956-1975 születésőek) 
60 év feletti nık; 60 év feletti férfiak (1955 és elıtte születettek) 
 
14 km-es távon a 11 éves kor feletti versenyzık indulhatnak! 
 
Rajtok és eredményhírdetés idıpontjai: 
• Ovis futás 9:30 
• 2 km 9:45 
• 7-14 km 10:15 
 
• Eredményhírdetés: 13:00 
 
Frissítıpont: A célban és a 7 km-es kör felénél (3,5 km-nél). 
 
Részvételi feltételek:  
• A versenyzınek tisztában kell lennie a választott táv hosszával és saját felkészültségének 



szintjével, csak egészségesen állhat rajthoz. A versenyen mindenki saját felelısségére indul.  
• 14 év alatti gyermekek csak szülıi/gondviselıi hozzájárulással nevezhetnek a versenyre. 
(Nevezéskor a szülı adatainak megadásával adja meg hozzájárulását) 
• Kizárólag elınevezés lehetséges, helyszíni nevezés nem lesz. (A futás örömét nem vesszük 
el senkitıl, de rajtszám nélkül futva az eredményét nem tudjuk díjazni) 
• A rajtszámot elıl, jól látható módon kell viselni. Aki nem az elıírt módon viseli rajtszámát, 
idıeredményét nem tudjuk figyelembe venni.  
• Tiszteletteljes viselkedés a segítıkkel szemben, sportszerő viselkedés a versenytársakkal.  
 
Nevezési díj: 
A verseny ingyenes, nincs nevezési díj, de az indulás regisztrációhoz kötött. 
 
Rajtszám átvétel: 
2016.07.15. 17:00 – 19:00 között a verseny helyszínén (Majosháza sportpálya) 
2016.07.16. 8:00-tól, legkésıbb fél órával a futamok rajtja elıtt a verseny helyszínén. 
 
Idımérés: 
Manuális idımérés lesz.  
 
Elsısegély: 
A verseny idıtartama alatt szakképzett elsısegélynyújtó lesz jelen és az útvonalon több 
polgárır is tartózkodik majd, akik segítséget tudnak nyújtani.  
Minden résztvevı ügyeljen saját és versenytársai épségére! 
 
Pihenıhely, zuhanyzó 
A verseny rajtjánál koedukált öltözı és zuhanyzó található. Az öltözı és zuhanyzó 
használatakor kellı tapintatossággal és körültekintéssel közlekedjen mindenki  
Értékmegırzést nem tudunk vállalni. 
Helyszínek és útvonal módosítása 
A szervezık fenntartják a jogot a rendezvény helyszínének, vagy útvonalának módosítására. 
Szélsıséges idıjárás esetén a rendezvény ideje módosulhat.  
 
Állatok 
A versenyen TILOS bármilyen állattal együtt indulni. 
 
Fotók és videók 
Nevezésével a versenyzı elfogadja, hogy róla és kísérıirıl a rendezvény során fotók és 
videók készülhetnek, azokat a szervezık harmadik fél számára átadhatják. 
 
Amit nyújtani tudunk:  
• Dobogó a lihegı arcokkal 
• A versenyzés öröme, a motoros találkozó hangulata 
• Rajtcsomag,  
• Frissítés a verseny útvonala során (célterületen és a verseny útvonalán elhelyezett 
frissítıpontok kínálatából CSAK rajtszámmal rendelkezı futók fogyaszthatnak) 
• minden célba érkezınek befutóérem,  
• korosztályonként és távonként az elsı három helyezett érem díjazásban részesül.  
• A távok abszolút nıi és férfi gyızteseit külön is díjazzuk. 
• Letölthetı fényképek 
 



A verseny a BOGÁR VETERÁN MOTOROS TALÁLKOZÓ rendezvény helyszínen kerül 
megrendezésre. Gyerekeknek arcfestés, kézmőves foglalkozások, lovagoltatás lesz. Családok 
számára dunai csónakázást szervezünk. Délután motoros felvonulás nyitja a koncenterek 
sorát, ahol számos amatır rock zenekar lép fel. A finom falatokról is gondoskodunk.  
 
Bıvebb információ: Csikósné Méhesfalvi Éva  
30/916 66 89,  
majosifutonap@gmail.com 


