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42. KOMÁROM - KOMÁRNO 
NEMZETKÖZI SZABADIDŐS UTCAI FUTÓVERSENY 

 
VERSENYKIÍRÁS  

 
 
A VERSENY CÉLJA:  
 
Az egészséges életmódra nevelés segítése, versenyzési lehetőség biztosítása. 
 
RENDEZŐK:      Észak-Komárom Város Önkormányzata  

Észak-Komáromi Városi Hivatal Oktatás- és Művelődésügyi 
Főosztály 
Dél-Komárom Város Önkormányzata  
Komárom - Európa Futóegyesület (KEFE-Komárom) 
 

 
A VERSENY HELYE ÉS IDEJE: Dél- és Észak-Komárom vár osok közútjain 
 

   2016. MÁJUS 1. (VASÁRNAP) 
 
 
Rajt:  Dél-Komárom, Jókai liget – Beöthy Zsolt utca (Magyarország) 

     5 500 m : 12 00 órakor 
  10 000 m : 12 15 órakor 

Cél:    Észak-Komárom, Városi Sportcsarnok (Szlovákia) 
 
Eredményhirdetés:   1330 óra, Észak-Komárom, Városi Sportcsarnok (Szlovákia) 

 
 
VERSENYTÁVOK:    5 500 m, 10 000 m 
 
 
KATEGÓRIÁK: 

5 500 m 
Családi kategória:  9 – 14 éves gyermek/gyermekek (szül. év 2002-2007) 

és szülő/szülők/nagyszülő/nagyszülők 
Junior fiúk, leányok:  15 –18  éves korig (1998-2001 születettek) 
Felnőtt nők, férfiak:  19 – 35 éves korig (1981-1997 születettek) 

36 – 50 éves korig (1966-1980 születettek)  
51 – 60 éves korig (1956-1965 születettek)  
60 év felett (1955 és előtte születettek) 

10 000 m 
Felnőtt nők, férfiak:             2001 és előtte születettek 

 
 
Szintd ő: 
8 perc/1 km  
 
A szintid ő ellenőrzése: 
A szintdő teljesítését az 5,5 km, 6 km, 7 km, 8,km 9 km tábláknál ellenőrzik a rendezők. 
Amennyiben a versenyző nem fut be a szintidőn belül az ellenőrzési pontra, nem 
folytathatja tovább a versenyt, mivel az útlezárás megszűnik. A rendezőség a lemaradt 
futókat autóbusszal szállítja a célba. 
A célnál 13,40-kor fejeződik be a verseny. A később befutó versenyzők eredményei nem 
kerülnek fel az eredménylistára.  
 
 



DÍJAZÁS:  
- minden kategória 1-3. helyezettje érem díjazásban, 1. helyezettje serleg díjazásban 

részesül; 
- a legtöbb diákkal versenyző észak-komáromi középiskola Észak-Komárom 

polgármesterének különdíjában részesül, melynek értéke 330,-euro;   
- a távot teljesítő legidősebb női és férfi versenyző különdíjban részesül; 
- a 10 000 métert teljesítő abszolút győztes 1 évig védi a szervező bizottság  vándordíját; 
- a nevezők közül a nevezés sorrendjében az első 700 versenyző emblémás pólót kap. 
 
 
KÖLTSÉGEK:  
A szabadidős futóverseny rendezési költségeit a rendezők fedezik. 
A részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés, nevezés, stb.) az indulók fedezik. 
 
 
NEVEZÉSI DÍJ:   
előnevezés:               diákcsapatok:   4 euro/f ő 
              egyéb kategóriák:   5,- Eur 
    helyszíni nevezés:   6,- Eur 
 
ELŐNEVEZÉS:          2016. április 25-ig  
 
 
A NEVEZÉS MÓDJA: 
1. Előnevezés 
 
Online nevezés: 
A  http://www.hrdosport.sk/Entries/Create oldalon található nevezési lap kitöltésével.  
 
- A hagyományos (papír alapú) nevezési lapokat az Észak-Komáromi Városi Hivatal 

Oktatás- és Művelődésügyi   Főosztályán vehetik át (Klapka tér 7. – Baťa udvar) 
- Előnevezéseiket az alábbi címre küldjék: 

 Mestský úrad Komárno 
 Odbor školstva a kultúry 
 Námestie gen. Klapku 7. 
 94501 Komárno 

 
- A nevezési díjat a postahivatalban beszerezhető „U“ típusú postai utalványon az alábbi 
bankszámlára kell befizetni: 
   7408930/5200 OTP Banka Slovensko 
   var. symb. 637004 
   IBAN SK10 5200 0000 0000 0740 8930 
   BIC/SWIFT: OTPVSKBX 
- A nevezési díj személyesen is befizethető az Észak-Komáromi Városi Hivatal   

pénztárában; 
- Amennyiben interneten keresztül kívánja befizetni a nevezési díjat, a „Správa pre   
prijímateľa” sablonrészbe tüntesse fel: Beh KN-KM, a futó vezeték- és keresztneve, 
születési dátuma; 
- Valamennyi nevezésnél fel kell tüntetni a születési évet; 
- A kategóriába sorolás a 2016. évben betöltött életkor alapján történik 
- A rajtnál be kell mutatni a nevezési díj befizetését igazoló bizonylatot, vagy annak 
másolatát; 
- benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem fizetik vissza, 
helyettük más nem indulhat. 

 
 
2. Helyszíni nevezés: a verseny napján 9 30tól 11 00ig a rajt helyszínén. 
 
 



 
        
EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

- A versenyzők és kísérőik érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell, hogy 
rendelkezzenek; 

- Értékelhető az a kategória, amelynek létszáma minimum 5 fő; 
- A nevezés és a rajtszámok kiadása a verseny napján 930tól 1100 óráig a Jókai 

ligetben vagy rossz idő esetén a Jókai Mór Gimnázium tornatermében lesz; 
- A versenyzők a rendezők által biztosított rajtszámmal indulhatnak a versenyen. 
- A rajtszám nélkül beérkező versenyzők eredménye nem kerül értékelésre; 
- A rajtszám leolvashatóságát a verseny során a mellrészen mindvégig biztosítani 

kell; 
- A pontos idő mérését a testen bárhol felhelyezhető chipek biztosítják, amelyeket a 

versenyzők a rajtnál vehetnek át. A chipeket a verseny végeztével minden 
résztvevő köteles leadni az arra kijelölt szervezőknél; 

- A családi kategória egy nevezési díjat fizet és legalább egy felnőtt és egy gyermek 
közös idejű befutása kerül értékelésre; 

- Egy versenyző csak egy versenykategóriában indulhat; 
- A versenyzők ruházatukat és személyi tárgyaikat a rendezők által biztosított, 

1145 órakor induló gépjármű szállítja a célhoz, ahol a tisztálkodási és öltözködési 
lehetőség biztosított; 

- A rendezők az elveszett ruházatért, felszerelésekért, értéktárgyakért nem vállalnak 
felelősséget; 

- A versenyzők saját felelősségükre indulhatnak a versenyen. A verseny útvonalán 
a két országot összekötő közúti Erzsébet hidat 1130től 1300 óráig mindennemű 
járműforgalom elől lezárják. 

- A verseny eredménylistáját a:   http://www.hrdosport.sk/Online?CompetitionId=134  
linken találják meg. 

- Azok a versenyzők, akik a nevezéskor megadják mobil tel. számukat, SMS 
értesítést kapnak az elért eredményükröl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


