
47. Komárom - Komárno Nemzetközi Utcai Futóverseny   
2023. május 1. (hétfő) 

________________________________________________________________________ 

Versenykiírás 

Rendező:    Komárom-Európa Futó Egyesület (KEFE) 

A verseny védnökei:  Mgr. Keszegh Béla, Észak-Komárom Város Polgármestere 

Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom Város Polgármestere 

A verseny célja, formája: 

 Versenyzési lehetőség biztosítása minősített és rekreációs futók részére 

 A futás népszerűsítése 

 A futóközösséghez tartozás érzésének erősítése 

 Észak- és Dél-Komárom városok hírének növelése 

 Az  egészséges életmódra nevelés segítése 

A verseny jellege: Nyílt, népszerűsítő verseny 10 km és 5,5 km távú pályákkal. 

Versenyigazgatók:  Horváth György és Sebő Beáta 

A verseny ideje:  2023. május 1. (hétfő)  

Versenyközpont:  Észak-Komárom, Sportcsarnok 

Pálya:   Észak- és Dél-Komárom utcáin, két országban - egy városban, 

   az erődrendszer érintésével 

  

Rajt: Városi Sportcsarnok, Észak-Komárom (Szlovákia/Komárno, Sport utca 1.) 

Cél: Dél-Komárom, Szabadság-tér (Magyaroszág) 

Rajtidőpontok: 

 5,5 km  10:15  órakor 

 10 km  10:30  órakor 

Nevezés: 

 Előnevezés interneten: 2023. április 26-ig a http://darktiming.hu/kefe   oldalon. 

 Helyszíni nevezés a versenyt megelőző napon: 2023. április 30-án 14:00 – 18:00 óra 

között Dél-Komáromban, a Jókai Mozi épületében. (Komárom, Táncsics Mihály u. 13.) 

 Helyszíni nevezés a verseny napján: 2023. május 1-én 7:00-9:00 óráig 

 Észak-Komáromban, a Városi Sportcsarnokban (Szlovákia/Komárno, Sport utca 1.) 

korlátozott létszámban, távonként max. 50 fő részére lehetséges. 

Nevezési díj: 

Előnevezés esetén: 
10 km-en 6.000, - Ft vagy 15 € 

 5 km-en 4.000, - Ft vagy 10 € 

Helyszíni nevezés esetén: 
10 km-en 10.000, - Ft vagy 25 € 

 5 km-en 6.000, - Ft vagy 15 € 

Az észak- vagy dél-komáromi lakcímmel rendelkező futók a nevezési díjból 50% kedvezményt kapnak. 

 

http://darktiming.hu/kefe


 

Nevezési díj megfizetése: legkésőbb 2023 április  28-ig 

 Előnevezés esetén: Banki átutalással, a sikeres nevezést követő 3 napon belül. Ha a 

versenyre nevező futó nevezési díja a regisztrációt követő három napon belül nem érkezik 

be, a futó a rajtlistából törlésre kerül.  A nevezési díj átutalásánál a beazonosíthatóság 

érdekében a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a regisztráció során kapott kódot és a 

versenyző nevét. Amennyiben a kifizetést április 20. után hajtotta végre, az erről szóló 

bizonylat másolatát, fotóját, stb. kérjük hozza magával a nevezésre! A be nem azonosítható 

befizetéseket nem áll módunkban visszautalni. 

IBAN :                  HU65 1174 0030 2403 3688 0000 0000 

SWIFT kód :         OTPVHUHB 

Bank neve:        OTP BANK NYRT. 

Bank címe:       2900 Komárom, Martírok u. 23 

Címzett:               Komárom – Európa Futó Egyesület 

 Helyszíni nevezés esetén: Kizárólagosan készpénzben a helyszínen. 

 

A nevezési díj tartalmazza: 

 részvételt a versenyen  

 rajtszámot  

 egyedi emblémázott pólót (kizárólag az előnevezettek részére, érvényes befizetés esetén) 

 egyedi befutóérmet a távok teljesítése után  

 zárt- és biztosított útvonalat  

 chipes nettó időmérést 

 frissítést  

 orvosi szolgálatot 

Rajtszámok átvétele:  

 2023. április 30-án 14:00 – 18:00 óra között Dél-Komáromban, a Jókai Mozi épületében. 

(2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 13.) 

 2023. május 1-én 7:00 – 9:00 óra között Észak-Komáromban, a Városi Sportcsarnokban 

(Szlovákia/Komárno, Sport utca 1.)    

A rajtszámot a kedvezményt igénybe vevő észak- és dél-komáromi lakosok kizárólag 

lakcímkártya/a lakcímet igazoló személyi igazolvány felmutatása mellett vehetik át. 

Díjazás: 

 A verseny távját teljesítő minden futó egyedi befutó érmet kap. 

 Mindkét táv első 3 helyezettje kategóriánként érem díjazásban részesül 

 Az abszolút első három helyezett női és férfi futó mindkét távon serleg díjazásban részesül. 

 10 km-en az első női és férfiversenyző 100 Euro összegű pénzdíjban részesül.  

 10 km-en a határt először átlépő női és férfi versenyző 100 Euro összegű különdíjban 

részesül, ha abszolút értékelésben az első tíz versenyző között végez.  

 A legtöbb diákkal versenyző észak-komáromi középiskola Észak - Komárom város 

polgármesterének 300 Euro értékű különdíjában részesül. 

 A legtöbb diákkal versenyző dél-komáromi középiskola Dél - Komárom város 

polgármesterének 100.000 Forint értékű különdíjában részesül. 

 

http://www.futanet.hu/verseny/2016/noifutogala/NoiGala_erem_latvanyterv_500x1000.jpg


 

 

Kategóriák: 

5,5km 

N1 10-14 év F1 10-14 év 

N2 15-19 év F2 15-19 év 

N3 20-24 év F3 20-24 év 

N4 25-29 év F4 25-29 év 

N5 30-34 év F5 30-34 év 

N6 35-39 év F6 35-39 év 

N7 40-44 év F7 40-44 év 

N8 45-49 év F8 45-49 év 

N9 50-54 év F9 50-54 év 

N10 55-59 év F10 55-59 év 

N11 60-64 év F11 60-64 év 

N12 65 év felett F12 65 év felett 

Szintidő: 40 perc (nettó idő, az utolsó elrajtoló rajtidejéhez igazodva). 

Azon futó, aki még nem töltötte be a 18. életévét a szülő által aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot 

köteles bemutatni a rajszám átvételekor (A nyilatkozat letölthető ITT) 

10 km 

N1 14-19 év F1 14-19 év 

N2 20-24 év F2 20-24 év 

N3 25-29 év F3 25-29 év 

N4 30-34 év F4 30-34 év 

N5 35-39 év F5 35-39 év 

N6 40-44 év F6 40-44 év 

N7 45-49 év F7 45-49 év 

N8 50-54 év F8 50-54 év 

N9 55-59 év F9 55-59 év 

N10 60-64 év F10 60-64 év 

N11 65 év felett F11 65 év felett 

Szintidő: 1 óra 20 perc (nettó idő, az utolsó elrajtoló rajtidejéhez igazodva). 

Azon futó, aki még nem töltötte be a 18. életévét a szülő által aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot 

köteles bemutatni a rajszám átvételekor (A nyilatkozat letölthető ITT) 

 

A mezőnyt egyenletes, 8 perc/km-es tempóban záró busz követi. Akit a záró busz utolér, 

 a buszra köteles felszállni, a célterületre nem léphet be. A rajtszám a buszon levételre kerül. 

 

Bemelegítés: 10:00 órától a rajt közelében 

 

 

 

https://komarno.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyhlasenie-rodica_Szuloi-felelossegvallalas_-KN_KM-2023.pdf
https://komarno.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyhlasenie-rodica_Szuloi-felelossegvallalas_-KN_KM-2023.pdf


 

Fontos információk, nyilatkozatok: 

A versennyel, illetve a nevezéssel kapcsolatban az alábbi e-mailcímen nyújtunk segítséget: 

kefe.komaromkomarno@gmail.com 

1. Amennyiben a versenyző vagy hozzátartozója valótlan adatokat ad meg a nevezés során, a 

versenyből kizárásra kerül. A versenyzők és kísérőik érvényes útlevéllel vagy személyi 

igazolvánnyal kell, hogy rendelkezzenek. Azon futó, aki még nem töltötte be a 18. életévét, 

kizárólag szülő beleegyezésével nevezhet és indulhat a versenyen. Számukra a szülő által 

kitöltött és aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot a rajszám átvételekor bemutatni kötelező. (A 

nyilatkozat letölthető ITT) 

2. Egy versenyző csak egy versenykategóriában indulhat.  

3. 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. Az a futó, aki a versenyt feladta, 

köteles a rajtszámot levenni. A versenyt feladó futó a célterületre nem léphet be.  

4. A verseny kijelölt, zárt útvonalon zajlik. A verseny útvonalán a két országot összekötő közúti 

Erzsébet híd egyik forgalmi sávját 10:30 -11:30 óráig a futók részére lezárják. Az a versenyző, 

aki az általa választott versenytávot nem a rendezők által kijelölt teljes pályán teljesíti, a 

versenyből kizárásra kerül, a célterületre nem léphet be. 

5. TILOS a futóknak futás közben a külvilág zajait tompító bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót 

egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni.  

6. Sport-babakocsin és mozgáskorlátozottak számára sportoláshoz elengedhetetlen kerekes 

eszközökön kívül más kerekes eszköz használata (pl. gördeszka, görkorcsolya, roller, kerékpár 

stb.) szigorúan tilos a verseny során. Kutyát a pályára behozni tilos. 

7. A helyezettek kizárólag az eredményhirdetésen vehetik át jutalmukat eredményeik 

függvényében, díjakat utólag nem áll módunkban átadni, postázni. 

8. A nevezési díj befizetésével a versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, a részvételre 

alkalmas állapotban van és nincs tudomása olyan betegségről, amely a versenyen való 

részvételt akadályozná. Kérünk mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének 

megóvására. A versenyzők saját felelősségükre indulhatnak a versenyen. A versenyző a társai 

testi épségét nem veszélyeztetheti. Az a versenyző, aki a rendezővel, vagy versenytársaival 

illetlenül, sportszerűtlenül viselkedik, kizárásra kerül. A versenyen alkoholos befolyásoltság 

alatt lévő személyek nem indulhatnak. 

9. A versenyzők ruházatát és személyes tárgyaikat a rendezők által biztosított gépjármű szállítja 

a célhoz, ahol a tisztálkodási és öltözködési lehetőség biztosított. Csomagok leadása 9:00 – 

10:00 között. A rendezők az elveszett ruházatért, felszerelésekért, értéktárgyakért nem 

vállalnak felelősséget. A szervező nem vállal felelősséget a rendezvényre való utazással, az ott 

tartózkodással és részvétellel okozott vagyoni, illetve egészségügyi károkért. 

10. Több videós és fotós készít felvételeket a versenyen a szervezők számára. A résztvevők 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az esemény rendezője felhasználja a videó-felvételeket és a képeket 

az eseményről készült beszámolókban, ill. a rendezvény jövőbeni promóciós céljaira. A 

felvételeken szereplő személyeket a megjelenés fejében ellenszolgáltatás nem illeti meg. 

 

 

A versenykiírásban történő változtatás jogát a rendezők fenntartják. 

 

mailto:kefe.komaromkomarno@gmail.com
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