Futókörök Napja 2022
Versenykiírás
A Futókörök Napja 2022 (a továbbiakban: Verseny) szervezője a Szabadidősport-eseményszervezők
Országos Szövetsége (SZEOSZ), illetve az adott Verseny helyszínéül szolgáló település vagy fővárosi
kerület helyi önkormányzata (a továbbiakban együttesen: Szervezők).
A Verseny célja pedig, hogy az eseményre regisztrálók (a továbbiakban: Résztvevő) minél több
kilométert tegyenek meg bármilyen segédeszköz igénybevétele nélkül, jellemzően futva vagy
gyalogolva a Verseny útvonalát jelentő, az Országos Futópálya-építési Program során megépült
rekortán borítású futókörökön.
1. A Verseny lebonyolítása
Valamennyi helyszínen egy időben rajtol a Verseny és ugyanakkor fejeződik be.
A Verseny során a SZEOSZ honlapján folyamatosan eredményeket közlünk minden helyszínről a
települések közötti verseny állásáról.
Valamennyi helyszín egyben az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozat pontszerző állomása is – a
résztvevők az azonosítószámukat a helyszíni nevezés során adhatják meg a munkatársainknak. A
teljesítések után járó Ötpróba-pontok a következők szerint alakulnak:
•
•
•
•
•
•

5-9 km: 1 pont
10-13 km: 2 pont
14-20 km: 3 pont
21-27 km: 4 pont
28-41 km: 5 pont
42 km felett: 6 pont

2. A Verseny résztvevői
A Versenyen bárki részt vehet, aki nevezéssel és rajtszámmal rendelkezik. Egy ember bármennyit
futhat vagy gyalogolhat, többször is visszatérhet a nap folyamán. Nevezési díj nincs.
3. A Verseny időpontja
2022. május 21. (szombat), 9:00-17:00. A Verseny napján a helyszíni nevezést biztosító Versenyközpont
8:00 órakor nyit meg.
4. A Verseny helyszínei
Település

Helyszín

Pontos cím

Budapest III. ker.

Táncsics Mihály Park

1038 Budapest, Táncsics Mihály
utca

Budapest X. ker.

Sportliget

1108 Budapest, Sportliget

Budapest XVIII. ker.

Havanna úti lakótelep

1181 Budapest, Havanna utca

Dabas

OBO Aréna körül

2370 Dabas, Iskola u. 5.

Eger

Szmrecsányi Lajos Érsekkert

3300 Eger, Szmrecsányi Lajos
Érsekkert

Gödöllő

Alsópark

2100 Gödöllő, Alsópark utca

Hajdúböszörmény

Fürdőkerti Rendezvény és
Turisztikai Szabadidőpark

4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér
3.

Kaposvár

Szondi György utca

7400 Kaposvár, Szondi György u.

Kiskőrös

Záportározó körül

6200 Kiskőrös, Záportározó

Miskolc

Népkert

3530 Miskolc, Duszik Lajos sétány

Pápa

Külső-Várkert

8500 Pápa, Külső-Várkert

Sárvár

Csónakázó tó

9600 Sárvár, Csónakázó tó

Szeged

Vértó

6724 Szeged, Vértó

Székesfehérvár

Halesz Liget

8000 Székesfehérvár, Budai út

Szolnok

Tiszaliget

5000 Szolnok, Tiszaliget

5. A Verseny rendezője, Versenybírósága és értékelése
A Versenyt a Szervezők közösen bonyolítják le. A hivatalos személyek a SZEOSZ, az önkormányzat és az
időmérést végző cég munkatársai. A vezető Versenybírót a SZEOSZ jelöli ki.
A körszámlálást a Szervezők chipes rendszerrel végzik. Egyszerre legfeljebb 150 futó tartózkodhat a
pályán, ezért 150 db időmérő chippel felszerelt gumis rajtszámot biztosítunk. A rajtszámot a futás
során végig elöl, jól láthatóan, összehajtás nélkül kell viselni. A rajtszámra rögzített chipet nem szabad
megrongálni, eltávolítani. A rajtszámot a teljesített körök után le kell adni. Azokat fertőtlenítjük, ha
újra szükség lesz rá, akkor újra használjuk. A rajtszámért 1 db 1000 Ft-os bankjegyet kell letétbe adni,
amelyet a rajtszám leadásakor visszafizetünk.
Ahhoz, hogy össze tudjuk vetni az elért eredményeket, nem a köröket, hanem a teljesített
kilométereket vesszük figyelembe (hiszen a futópályák hossza helyszínenként eltérő). Csak egész körök
kerülnek értékelésre! A távot csak futva vagy gyalogolva lehet teljesíteni.
6. A Verseny díjazása
A legtöbb kilométert összegyűjtő város 250.000 Ft, a második 150.000 Ft, a harmadik 100.000 Ft
díjazásban részesül, amelyet jótékony célra használhat fel.
Helyszínenként a három legtöbbet futó résztvevőt 25.000, 15.000 és 10.000 Ft-os sporteszközutalvánnyal díjazzuk.
Holtverseny esetén a díjak megosztásra kerülnek.
Egyéb ajándékok sorsolása a nap folyamán több alkalommal.
7. Nevezés, regisztráció
A Versenyre kizárólag helyszíni nevezés lehetséges. A Verseny napján a rajt előtt egy órával, 8:00
órakor nyit a Versenyközpont a futópálya rajt-cél zónájában, ahol a helyszíni nevezés lebonyolítása,
illetve a rajtszámok kiosztása zajlik majd.
A nevezés során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

•
•
•
•
•

név,
nem,
születési év,
e-mail cím,
Ötpróba-azonosítószám (amennyiben a Résztvevő rendelkezik vele – nem kötelező).

A nevezés a Versenyközpont 16:30 órai zárásáig lehetséges.
A Verseny során kizárólag azon Résztvevők eredményeit rögzítik a Szervezők, akik a nevezést követően
átvették a rajtszámukat, amelyet a nevezési iroda munkatársainál érvényesítettek, majd a
teljesítésüket követően leadták azt, szintén a nevezési iroda munkatársainál, akik regisztrálták a
rajtszám viselőjének teljesítését.
A teljesítéseket követően a Résztvevőket arra kérjük, hogy a rajtszámukat minél hamarabb
szíveskedjenek visszaszolgáltatni a nevezési asztalnál a Szervezők felé.
A Versenyen történő részvétel díjmentes, nevezési díj nincs.
8. Járványügyi szabályok
A Versenyen történő részvétel a Verseny időpontjában hatályos járványügyi szabályok betartásához
kötött.
9. Felelősségi szabályok
A Versenyen történő részvétel önkéntes és saját felelősségre történik. A Versenyre történő helyszíni
nevezéssel Résztvevő egyúttal jelen Versenykiírásban foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.
A Verseny során esetlegesen elszenvedett sportsérülések, illetve egyéb sérülések tekintetében a
Szervezők felelőssége kizárt.
10. Adatvédelmi hozzájárulás
Résztvevő a nevezésével és a rajtszám átvételével együttesen hozzájárul ahhoz, hogy a Versenyre
történő nevezése során megadott adatait Szervező a Verseny nyilvános eredménylistájában
felhasználja és közzé tegye, illetve az Ötpróba programsorozat koordinátora, a Nagy Sportágválasztó,
BBU Nonprofit Kft. számára megküldje pontjóváírás és díjmentes regisztráció lehetősége céljából.
Résztvevő a Versenyre történő nevezésével szintén tudomásul veszi, hogy a Versenyen fotó- és
videófelvételek készülhetnek, amelyek nyilvános megjelenéséhez hozzájárul.

