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FUTAFOK 2014  
KERÜLETI FUTÓVERSENY  

 
VERSENYKIÍRÁS 

 
 

Időpont:  2014. október 4. 
Helyszín:  Campona főbejárat 
Útvonal:  Campona főbejárat előtti parkoló – Nagytétényi út által határolt terület 
 
Időbeosztás: 

Kategóriák Táv hossza Tervezett RAJT 

Kísérős Ovis futam (csak ovisok) 500 m 9.20 

BÁTOR Ovis futam (csak ovisok) 500 m 9.40 

Kísérős 1. futam (2007-ben és 2008-ban születettek) 1000 m 10.00 

BÁTOR 1. futam (2007-ben és 2008-ban születettek) 1000 m 10.20 

2. futam (2006-ban születettek) 2000 m 10.40 

3. futam (2005-ben születettek) 2000 m 11.00 

4. futam (2004-ben születettek) 2000 m 11.20 

5. futam (2003-ban születettek) 2000 m 11.40 

Váltó futamok 

Campona váltó 1. korcsoport (2004-2007)  

Campona váltó 2. korcsoport (2000-2003) 

Campona váltó 3. korcsoport (1996-1999) 

Campona váltó felnőtt  (1995-ben vagy előbb szül.) 

4*500 m 12.20 

FIGYELEM! A váltó futamok sorrendje változhat!  

Görkori futam 2000 m 13.10 

6. futam (2002-ben születettek) 3200 m 13.30 

7. futam (2001-ben születettek) 3200 m 14.00 

8. futam (2000-ben születettek) 3200 m 14.30 

9. futam (1996-1999 között születettek) 3200 m 15.00 

Felnőtt futam (1995-ben vagy előbb születettek, továbbá 
minden „külsős” nevező életkorától függetlenül) 

3200 m 15.30 

Campona jelmezes futam 1000 m 16.00 
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A váltók és a görkori futam sorrendje a nevezők egyéni futamban való részvételének 
függvényében változhat, ezt csak a nevezések beérkezése után tudjuk pontosítani. 
A kiírt indítási időpontok tájékoztató jellegűek, kérjük a résztvevőket, hogy a 
helyszínen az adminisztrációs sátornál elhelyezett információs táblát figyeljék, 
amelyen az aktuális indítási időpontokat folyamatosan frissítjük. 
 
 
Részvételi feltételek: 
 A www.futafok.hu internetes oldalon előzetesen leadott nevezés, valamint a nevezési díj 
befizetése. A kerületi intézményekbe járók nevezéséről az óvoda /iskola intézkedik. 
 
 
 
Nevezés: 
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat intézményei (iskolák, óvodák) a 
nevezést a www.futafok.hu oldalon a rendezőségtől kapott felhasználói azonosító és 
jelszóval történő belépés után tölthetik fel a rendszerbe. 
Minden egyéb egyéni nevezőre a „külsős nevezési feltételek” pontban foglaltak 
vonatkoznak. 
 
 
 
Külsős nevezési feltételek: 
Minden olyan induló, akit nem a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 
intézménye nevez, életkorától függetlenül kizárólag a felnőtt futamba nevezhet az alábbiak 
szerint: a www.futafok.hu oldalon regisztrál, feltölti a kért adatokat, benevezi a 
versenyzőt/ket, és befizeti az Intézmények Gazdasági Irodájában (1221 Budapest, 
Kossuth Lajos utca 24.) (a továbbiakban: IGI) a „külsős” nevezési díjat. 
 
Egyéni futamok: 
Az egyéni futamok résztvevőinek a rendezők jelzésére a kijelölt várakozó zónában kell 
elfoglalni a helyüket, majd a rendezők jelzésére a rajtvonalhoz kell állniuk. 
 
Futó kísérő: 
Az óvodás és az 1. futam (2007-2008-ban születettek) korosztályának két futamot 
hirdetünk meg. A „KÍSÉRŐS” futamban minden gyermek CSAK KÍSÉRŐVEL indulhat. A 
célvonalon az arra kialakított sávban haladva csak a gyerek léphet át (a zavartalan befutó-
regisztráció miatt), a rajtzónába érve a kísérők a rajtkaput megkerülve várhatják a 
gyermekeket. 
A kísérős futamban a kísérőnek is be kell neveznie, a nevezési díjat be kell fizetnie. Csak 
rajtszámmal rendelkező futó tartózkodhat a futóknak kialakított útvonalon.  
 
A „BÁTOR” futamban a gyereknek EGYEDÜL kell teljesíteni a távot, nincs lehetőség 
kísérőnek a gyerekkel vagy a gyerek mellett futni. Kísérő CSAK a „KÍSÉRŐS” futamban 
futhat a gyerekkel. Az összes többi futamban kizárjuk azt a versenyzőt, aki nem egyedül 
teljesíti a távot. 
 
CAMPONA váltó: 
A kerületi általános iskolák közötti váltóverseny távja 2000 m, amelyet a váltó 4 tagja 
4*500 m-es bontásban teljesít. A „Felnőtt” futamban a férfi és női csapatokat külön, a 
vegyes csapatokat a férfi csapatokkal együtt értékeljük. 
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A váltó tagjai: 
Minden váltó 4 tagból áll, korosztályonként minden évfolyamból 1-1 tanuló, és legalább 2 
lány részvételével.  
1. korcsoport:   2004-2005-2006-2007-ben születettek 
2. korcsoport:  2000-2001-2002-2003-ban születettek 
3. korcsoport:  1996-1997-1998-1999-ben születettek 
Felnőtt korosztály:   1995-ben vagy előtte születettek 
 
A „Váltó” tagok indítási sorrendje:  
A kerületi általános iskolás váltót az alábbi sorrendben indítjuk:  
1. korcsoport: 2004. 2005. 2006. 2007. 
2. korcsoport: 2000. 2001. 2002. 2003. 
3. korcsoport: 1996. 1997. 1998. 1999. 
Felnőtt korosztályban nincs sorrend megkötés. 
 
A váltóban való részvétel feltétele: interneten leadott ”Váltó” nevezés, valamint a nevezési 
díj befizetése. A külsős jelentkezőket a felnőtt váltóhoz soroljuk be. Amennyiben a 
biztonságos létszámot meghaladó számú résztvevő érkezik, úgy a vezető rendező a 
felnőtt váltó futam indítását szétbonthatja gyerek/felnőtt vagy női/vegyes és férfi váltóra. 
 
Görkori futam 
A Görkori futamra interneten lehet nevezést leadni. Leadhatják az iskolák a saját 
nevezésükkel együtt, de leadható egyénileg is. A nevezés a nevezési díj IGI-ben történő 
befizetésével együtt érvényes. A Görkori futamon bukósisak használata kötelező, egyéb 
védőfelszerelés ajánlott. Amennyiben a pálya vizes, úgy a futam elmarad, erre vonatkozó 
döntést a vezető rendező hoz. A kötelező védőfelszerelés nélkül rajthoz álló versenyzők 
részvételét a vezető rendező visszautasíthatja. 
A Görkori futamban a diákok (1996-ban vagy később születettek) és a felnőttek (1995-ben 
vagy előbb születettek) egy futamban vesznek részt, de eredményeiket külön értékeljük. 
A Görkori futamban a kerületi intézményi és a külsős résztvevőket együtt értékeljük. 
 
 
Campona jelmezes futam 
A Campona jelmezes futamon a résztvevők csak jelmezben állhatnak rajthoz. A futam 
távja 1000m, melyet végig jelmezben kell megtenni (a futó öltözet nem számít 
jelmeznek☺).  
Nevezési díj: minimum 200,- Ft, melyet a helyszínen az adminisztrációs sátornál a 
rajtszám átvételekor kell befizetni. A futamra összegyűlt nevezési díjat a Campona 
jótékony célra ajánlja fel. 
 
Részvételi feltétel: előzetes internetes jelentkezés a www.futafok.hu oldalon a „Campona 
jelmezes futam” -nál, továbbá a nevezési díj befizetése. 
A célba érkezők között a három legötletesebb jelmezes versenyző Campona ajándékot 
kap. 
A jelmezek fényképeit a versenyt követően a Campona weboldalán közzéteszik, a legtöbb 
szavazatot elért jelmez különdíjban részesül. 
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Kerületi intézményi nevezési időpontok, és díjak: 
 
 
Nevezés feltöltés Nevezési díj befizetés 

 (IGI-ben) 
Diák Felnőtt Görkori 

Diák 
Görkori 
felnőtt 

Váltó 

2014. 09. 21. vasárnap 
24.00 óráig 

2014.09. 23. kedd 
15.00 óráig 

 

100,- Ft 
 

300,- Ft 
 

100,- Ft 
 

300,- Ft 
 

500,- Ft 

2014. 09. 25. csütörtök 
24.00 óráig 

2014. 09. 26. péntek 
12.00 óráig 

 

500,- Ft 
 

500,- Ft 
 

500,- Ft 
 

500,- Ft 
 

500,- Ft 

 
Külsős nevezési időpontok, és díjak: 
 
Nevezés feltöltés Nevezési díj befizetés 

 (IGI-ben) 
Diák Felnőtt Görkori 

Diák 
Görkori 
felnőtt 

Váltó 

2014. 09. 25. csütörtök 
24.00 óráig 

2014. 09. 26. péntek 
12.00 óráig 

 

1000,- Ft 
 

1000,- Ft 
 

1000,- Ft 
 

1000,- Ft 
 

1000,- Ft 

 

Nevezési díj befizetése: Intézmények Gazdasági Irodája (IGI) 1221 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 24., földszinti folyosó utolsó szoba - Ebédbefizetési Iroda: Szabó 
Péterné, Járja Lászlóné, Vörös Ferencné kolléganőknél. 

Telefon: 229-2650/115. mellék, 06-30-9525568 Fax: 229-2648, vagy 229-2650/111. 
mellék. 

HELYSZÍNI NEVEZÉSI LEHETŐSÉG NINCS! 
 
Díjazás: 
Nemenként, kategóriánként az első három helyezett érmet, az első 6 helyezett oklevelet 
és a szponzorok által felajánlott ajándékot kap.  
Minden kategóriában az első 6 helyen értékelt versenyző a verseny emblémájával ellátott 
pólót kap. 
 
Minden célba érkező sportolónak az egyéni eredménye megtekinthető lesz a helyszínen, 
a verseny után a rendezvény hivatalos weblapján – www.futafok.hu -, Budafok-Tétény 
Budapest XXII. ker. Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodáján, és az iskolákban. 
 
Egyéb információk: 
Minden futamnak szalaggal és kordonokkal biztosított pályát jelölünk ki. Minden futamban 
kerékpáros előfutó megy a versenyzők előtt, és kíséri a mezőny végét. Minden, az adott 
futamra érvényes, leolvasható helyre elhelyezett rajtszámmal rendelkező versenyzőt 
értékelünk. A célba érkezést értékelő stáb rögzíti, melyről költségtérítés ellenében másolat 
kérhető. 
A versenyzőknek a rendezők által kijelölt pályán kell futniuk. Az a versenyző, aki a 
szalagot átlépi, a pályát lerövidíti, kizárjuk. A pálya elhagyását az erre kijelölt pályabírók 
ellenőrzik a pálya több pontján. 
 
A futamok - a ”Kísérős” futam kivételével - egyéni futamok, minden versenyzőnek 
egyénileg kell teljesíteni a távot. Amennyiben a versenyzőnek vagy a váltó bármely 
tagjának a futam alatt a célkapun történő áthaladásig más, nem abba a futamba 
regisztrált, vagy rajtszám nélküli ember segít, azt a versenyzőt, illetve azt a váltócsapatot 
kizárjuk. Amennyiben valaki szándékosan feltart egy versenyzőt azért, hogy előnyt 
szerezzen egy másik számára, az ezzel előnyhöz jutott versenyzőt vagy váltócsapatot 
kizárjuk. 
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A futamindítások változtatásának jogát a résztvevők létszámától függően 
fenntartjuk! 
Amennyiben egy kategóriában a vezető rendező megítélése alapján a futam biztonságos 
lebonyolíthatóságánál több nevezés érkezik, úgy abban a kategóriában a balesetveszély 
elkerülése érdekében külön indítjuk a lányokat és a fiúkat. Vitás kérdésekben a vezető 
rendező dönt. 
A vezető rendező a futamok tervezett és várható időpontját az adminisztrációs sátornál 
lévő információs táblán folyamatosan aktualizálja. 
 
Parkolási lehetőség:   
A Campona mögötti parkolóban 
 
A verseny lebonyolítása: A versenykiírásban foglaltak szerint, az ott jelzett jogok 
fenntartásával, a vezető rendező által kijelölt szervezők és rendezők közreműködésével. A 
vezető rendező a fenntartott jogoknál jelölt döntéseit a helyszínen hozza meg. 
 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 
 
 

Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk: 
 
 
 
 

dr. Patócs Andrea      Majosházi Péter      
vezető rendező      szervező 

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat  Chronomoto Kft. 
Humánszolgáltatási Iroda vezetője       


