
Pilisvörösvári futónap – 2016. augusztus 15. 

 

10:00 

 

Versenykiírás 

 

 
A verseny célja: 

 
Az egészséges életmód, a rendszeres sportolás – ezen belül a futás-népszerűsítése, valamint 

versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr és profi futók számára. 

A verseny időpontja: 

 
2016. augusztus 15. (hétfő) 10:00 

 

Rendező: 

 
Szóda-Richtár Se 

 

Szervezőbizottság Elnöke 

 
Szóda Ákos 

 

Versenyigazgató 

 
Szóda Ákos 06302240292 

 

Információ: 

 
szodarichtarse.hu 

Versenyközpont: 

 
2085 Pilisvörösvár, tavaknál lévő sátor 

 

 

  



Versenyszámok, Korcsoportok, Nevezési díj: 

Nevezési díj 500 Ft/fő 

 

Óvodások 500 m 2010-ben vagy az 

után született 

500 Ft / fő 

Gyerek 1 1 km 2006-2009 500  Ft / fő 

Gyerek 2 1 km 2002-2005 500  Ft / fő 

Ifi 3 km 1997-2000 500  Ft / fő 

Felnőtt 3 km – 1996 500  Ft / fő 

 

Nevezés: 

Nevezési lap: www.szodarichtarse.hu weboldalon. 

Előnevezés: szodarichtarse@gmail.com 

Helyszínen: Versenyszám kezdete előtt 60 perccel. 

Rajtszám átvétel:  

Minden előnevezett illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja 

átvenni rajtszámát. A rajtszámok korábbi átvételére nincs lehetőség! 

 

Időrend: 

8:30 Versenyiroda nyitás 

10:00 Ovifutás 

10:00 Gyerek 1 

10:00 Gyerek 2 

10:30 Serdülő 

10:30 Ifi 

10:30 Szenior 

10:30 Felnőtt 

 

  

http://www.szodarichtarse.hu/


Díjazás: 

Ovi, Gyerek 1, Gyerek 2, 1-3 érem (lány-fiú) 

Ifi, Felnőtt: 1-3 érem (lány-fiú) 

Általános szabályok: 

A verseny Pilisvörösvár Önkormányzat kezelésében levő utcákon folyik. A futamok ideje alatt az 

utat a polgárőrök közreműködésével részlegesen lezárásra kerülnek. 

Részvételre jogosultak mindazok a futók, akik a nevezésre megszabott határidőig jelentkeznek, a 

versenyszabályokat elfogadják, egészségi állapotuk lehetővé teszi a versenyen való indulást. 

A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek saját felelősségére történik. 

A nevezés során kiadott rajtszámokat a versenyzők kötelesek a mellrészen, jól látható módon 

viselni. 
 

Nevezni az egyes futamokra a nevezési irodán lehet legkésőbb az adott futam rajtja előtt 15 

perccel. 
 

A nevezési díj befizetésével és a rajtszám átvételével minden versenyző tudomásul veszi, hogy a 

versenyen saját felelősségére vesz részt. Egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, 

amely részvételét akadályozza. Hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy 

fotóanyagokon szerepelhet, melyek a rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott 

anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek. Elfogadja, hogy az a versenyző, 

aki nem teljesíti a verseny távját, rajtszám nélkül fut, vagy a versenyszámok szabályait megsérti 

az kizárásra kerül. 
 
A versenyzők között a rajtszám-csere tilos! 
  

A szabályszegők eredményét nem értékeljük! 
 

A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése! 
 

Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező! 
 

Minden versenyzőt csak a saját korosztályában értékelünk. 
 

A változtatás jogát fenntartjuk 
 

Hasznos információk: 

 
A futamok kis forgalmú, a közúti forgalomtól teljesen elzárt utakon vezetnek. Az útvonal 

nagyrészt aszfaltborításúak, gyenge emelkedőkkel tarkított. A legalacsonyabb és legmagasabb 

pontjának szintkülönbsége 10-15 m. 

 
Kilométerenként frissítő állomást helyezünk el. Víz, szőlőcukor. 

 

 


