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8. SZOLNOKI REPÜLŐRAJT FUTÓVERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2014 után ismét megrendezésre kerül ÚJ HELYSZÍNEN! 

Az őszi terep félmaraton és váltó futóverseny betétprogramja! 

Magyar Honvédség Amatőr futóbajnoksága 

Honvéd Sportolók Országos Szövetségének támogatásával 

A verseny időpontja: 2017. OKTÓBER 07. 09-15 óra 

A verseny színhelye: SZÉCHENYI ÖKOTURISZTIKAI PARKERDŐ 

Rajt, cél:    ÖKOTURISZTIKAI PARKERDŐ JÁTSZÓTÉR 

A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET AURIGA SSK 
    MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS 

A verseny célja: SPORTOLÁSI, VERSENYZÉSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 
ÍZÜLETEKET KÍMÉLŐ FÜVES TALAJON, FORGALOMMENTES 
TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN. 

Résztvevők: A VERSENY NYÍLT, BÁRKI NEVEZHET ÉLETKORÁNAK 
MEGFELELŐ KATEGÓRIÁBAN, AKI ELFOGADJA A NEVEZÉSI 
LAPON FELTÜNTETETT SZABÁLYOKAT ÉS MEGFELELŐ 
EDZETTSÉGI ÁLLAPOTBAN VAN. 

Futamok távja, időrendje: 

Futamok Táv Kör-táv Rajt ideje 

Ovis futam (kaputól-kapuig) 150 m  egyenes 09 óra 10 

Általános iskolás futamok:     

Első és második osztályosok 600 m  kiskör balra 09 óra 30 

Harmadik és negyedik osztályosok 1200 m  2x kiskör 10 óra 00 

Ötödik és hatodik osztályosok 1200 m  2x kiskör 10 óra 30 

Hetedik és nyolcadik osztályosok 2700 m  1 nagykör 11 óra 00 

Középiskolás futamok:    

Kilencedik és tízedik osztályosok 2700 m  1 nagykör 11 óra 30 

Tizenegyedik és tizenkettedik 
osztályosok 2700 m  1 nagykör 12 óra 00 
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Felnőtt futamok:    

 5500 m  2x nagykör 12 óra 30 

„Dr. Karmazin György emlékfutam 
György emlék futam Emlékfutam” 11000 m  4x nagykör 13 óra 10 

 

Nevezés: 

Óvodások nevezés nélkül, minden esetben felnőtt kíséretével indulhatnak a 
versenyen. 

Diákok nevezése: 

Az iskolák kollektív nevezési listát adnak le futamonként a mellékelt minta 
formátumában. Futamok előtt a listán szereplő résztvevőknek a „nevezési 
asztalnál” diákigazolványuk bemutatásával kell igazolniuk a megjelenésüket. Az 
előzetesen leadott kollektív nevezési listára még az adott futam előtt is fel lehet 
iratkozni. 

Felnőttek nevezése futamok szerint a kitöltött és aláírt regisztrációs lap nevezési 
sátornál történő leadásával zajlik. Regisztrációs lap letölthető a www.szhse.hu 
internetes oldalról. 

Helyszíni nevezésre 9 órától van lehetőség. Nevezések zárása futamok indulása 
előtt 15 perccel! 

Tájékoztató jellegű, előzetes felnőtt futamok rajtlistájának összeállításához 
lehetőség van regisztrálni a www.szhse.hu oldalon a Repülőrajt fülre kattintva. 
Ugyan itt megtekinthető a lista is. 

 

Nevezési díjak: 

Diákoknak, katonáknak és a BI-KA Logisztika Kft. alkalmazottjainak a részvétel 
ingyenes. 

Felnőtteknek 5500 m-en 1000 Ft, 11000 m-en 2000 Ft. 

Megjegyzés: Felnőtt futamokra 18. életévüket betöltöttek nevezhetnek 

Értékelés, díjazás, eredményhirdetés: 

Ovis futam: Minden résztvevő ajándékot kap a beérkezésnél. 

Diák futamok: Kategóriánként és nemenként az első 3 célba érkező érmet és 
oklevelet vehet át, valamint a verseny támogatóinak ajándékait kapják. 

http://www.szhse.hu/
http://www.szhse.hu/
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Felnőtt futamok: Korosztályonként és nemenként az első 3 célba érkező érmet 
és oklevelet vehet át. 

Magyar Honvédség állományába tartozók: Nemenkénti értékelés, az első 3 
célba érkező érmet és oklevelet vehet át, valamint az első helyezettek elnyerik a 
MH Amatőr Bajnoka címet. 

Eredményhirdetésre közvetlenül az adott futam után kerül sor. 

Felnőtt férfi, női korosztályok (születési évet figyelembe véve): 

F1 19-től 40 évesig. (1998 és 1977 között születettek) 

F2 41-től 50 évesig. (1976 és 1967 között születettek) 

F3 51-től 60 évesig. (1966 és 1957 között születettek) 

F4 61 év felett. (1956-ban vagy előtte születettek) 

Egyéb információ: 

A pálya vonalvezetése a parkerdőben kerül kialakításra, változatos erdei talajon, 
védelmi vonal (gát) útján vezet, szalagokkal, irányjelző táblákkal vannak kijelölve. 
 
A talajon néhol repedések, kisebb lyukak is lehetnek, ezeket ki kell kerülni. 
Frissítésre körönként, a rajt/cél vonal környékén van lehetőség. 

A versenyen egészségügyi biztosítás van. 

Friss információ interneten a www.szhse.hu , valamint  http://aurigassk.5mp.eu 
oldalon vagy telefonon a 30/2494243 telefonszámon Virág Zoltántól kapható. 

  

http://www.szhse.hu/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faurigassk.5mp.eu%2F&h=ATPnt6lNSP-oaDu2UV7z86YeawzGzWroSFAvDTGySCZxzAcGcd9BNWsRQLw4StdMPVhDqGB4u6YAusOoplTurJ_XROfcqcWZicFEda0YRp43w0CI0_3M8ErNJsddJ6KoLIvWz1iwyGpLMQU0FD3ozxpnNf3kKwOUevA6QyVKiD6Iv2H_jktqkiHWyneirNVoCeH_-X6Q0fbKiT7r2D3UUM4AE4wN8IR6JEjF-SYGPdYA0XL-QCyn68Om8foT8B26CfuhCla8eQVBd537SZYMiph9Bj0lYlt5lDpped53BC5rpg
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A versenyre nevezőknek, a nevezési lap aláírásával az alábbi feltételek 
elfogadásáról nyilatkozniuk kell: 
 

1. A nevezési lap hiányos, pontatlan vagy olvashatatlan kitöltéséből adódó 
reklamációkért a szervező nem vállal felelősséget. 

2. Pontatlan adatszolgáltatás miatt előfordulhat, hogy a rajtlistán, az 
eredménylistán, illetve a díjazottak listáján nem fog szerepelni.  

3. A sportrendezvényen saját felelősségére vesz részt. 
4. Ha a versenybíróság, vagy az orvos elrendeli a verseny feladását, a 

felszólításnak haladéktalanul eleget tesz. 
5. Beleegyezik, hogy a sportrendezvény eseményein készült fotók, 

videó/filmfelvételek, interjúk, jóváhagyása nélkül felhasználásra kerüljenek. 
6. Tudomásul veszi, hogy azok közléséért semmilyen címen díjazás nem illet 

meg. 
7. Hozzájárul a nevezési lapon szolgáltatott adatok nyilvántartásba vételéhez és 

azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználását nem 
ellenzi. 

8. Kijelenti, hogy fizikailag és mentálisan a versenyre felkészülten, a részvételre 
alkalmas állapotban jelent meg. 

9. Nincs tudomása olyan betegségről, amely a versenyen való részvételét 
akadályozná. 

 
 
Szolnok, 2017 szeptember 
 
 

A Szolnoki Honvéd Sportegyesület Elnöksége 
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Kollektív nevezési lap minta 

 
Osztály: 
1 11 21 
2 12 22 
3 13 23 
4 14 24 
5 15 25 
6 16 26 
7 17 27 
8 18 28 
9 19 29 
10 20 30 

 
Osztály: 
1 11 21 
2 12 22 
3 13 23 
4 14 24 
5 15 25 
6 16 26 
7 17 27 
8 18 28 
9 19 29 
10 20 30 

 
Osztály: 
1 11 21 
2 12 22 
3 13 23 
4 14 24 
5 15 25 
6 16 26 
7 17 27 
8 18 28 
9 19 29 
10 20 30 

 

Iskola: 
 
 
 

Nevezés készítőjének neve: 
Elérhetősége: 

A kitöltött nevezési lapok beküldésének határideje: 2017. szeptember 18. 
Email cím: atletika@szhse.hu 
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