
A 3. SZOLNOKI REPÜLŐRAJT FUTÓFESZTIVÁL 

VERSENYKIÍRÁSA 

 

A verseny időpontja: 2009. SZEPTEMBER 26. 10-14 óra 

A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR 

A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 
    MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS 

A verseny célja: SPORTOLÁSI ÉS VERSENYZÉSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 
ÍZÜLETEKET KÍMÉLŐ FÜVES TALAJON, FORGALOMMENTES 
TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN. 

Résztvevők: A VERSENY NYÍLT, BÁRKI NEVEZHET ÉLETKORÁNAK 
MEGFELELŐ KATEGÓRIÁBAN, AKI ELFOGADJA A NEVEZÉSI 
LAPON FELTÜNTETETT SZABÁLYOKAT ÉS MEGFELELŐ 
EDZETTSÉGI ÁLAPOTBAN VAN. 

Futamok időrendje: 

Futamok: Táv Rajt ideje: 

Ovis futam: 500 m 10 óra 00 

   

Általános iskolás futamok:    

Első és második osztályosok 1000 m 10 óra 15 

Harmadik és negyedik osztályosok 1000 m 10 óra 30 

Ötödik és hatodik osztályosok 2000 m 11 óra 00 

Hetedik és nyolcadik osztályosok 2000 m 11 óra 20 

   

Középiskolások futam: 3000 m 11 óra 40 

   

Felnőtt futam: 3000 m 12 óra 10 

 9000 m 12 óra 10 

 

 



Értékelés, díjazás: 

Futamonként, nemenként az első hat célba érkező kerül értékelésre. 

A felnőtt futam női és férfi korosztályos győztesei különdíjban részesülnek. 

Rövid- és hosszútávon nemenként az első három katona különdíjban részesül. 

A diákokat kísérő pedagógusok között egy 10.000 Ft-os SAUCONY vásárlási 
utalványt sorsolunk ki a futamok után, amely a szolnoki Sport Duó Kft-nél 
vásárolható le. 

Eredményhirdetés a futamok után. 

Felnőtt korosztályok: 

1  1980 és utána születettek  (30 év alatt) 

2  1965-1979 években születettek  (30-44 év között) 

3  1950-1964 években születettek  (45-59 év között) 

4  1949 és előtte születettek   (60- év felett) 

Nevezés: 

Diákok futamaira nem kell nevezést leadni. 

Felnőtt futamra előnevezést interneten a www.szhse.hu portálról augusztus 03-
től, szeptember 22-ig lehet leadni. Szeptember 26-án, a verseny napján 10 órától 
kezdődően a verseny helyszínén is lehet nevezni. Előnevezettek a rajtszám 
felvételekor írják alá a nevezési lapot és fizetik be a nevezési díjat. 

Nevezési díjak: 

Diákoknak és katonáknak a részvétel ingyenes. 

Felnőtteknek rövid távon 500 Ft, hosszú távon 1000 Ft. 

Minden előnevező, aki befizeti a nevezési díjat, EMLÉKPÓLÓT kap. 

Egyéb információk: 

A mezei futópálya jól láthatóan zászlókkal van kijelölve. A talajon néhol 
repedések, kisebb lyukak is lehetnek, ezeket ki kell kerülni. 

Ásványvíz frissítés 3000 méterenként a hosszútáv résztvevőinek. 

A versenyt az Országos Mentőszolgálat biztosítja a helyszínen. 

Felvilágosítás interneten a www.szhse.hu oldalon vagy telefonon a 70/3827505 
telefonszámon Ács Lászlótól kapható. 

http://www.szhse.hu/�


A versenyre nevezőknek, a nevezési lap aláírásával az alábbi feltételek 
elfogadásáról nyilatkozniuk kell: 
 

1. A nevezési lap hiányos, pontatlan vagy olvashatatlan kitöltéséből adódó 
reklamációkért a szervező nem vállal felelősséget. 

2. Pontatlan adatszolgáltatás miatt előfordulhat, hogy a rajtlistán, az 
eredménylistán, illetve a díjazottak listáján nem fog szerepelni.  

3. A sportrendezvényen saját felelőségére vesz részt. 
4. Ha a versenybíróság, vagy az orvos elrendeli a verseny  feladását, a 

felszólításnak haladéktalanul eleget tesz. 
5. Beleegyezik, hogy a sportrendezvény eseményein készült fotók, 

videó/filmfelvételek, interjúk, jóváhagyása nélkül felhasználásra kerüljenek. 
6. Tudomásul veszi, hogy azok közléséért semmilyen címen díjazás nem illet 

meg. 
7. Hozzájárul a nevezési lapon szolgáltatott adatok nyilvántartásba vételéhez és 

azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználását nem 
ellenzi. 

8. Kijelenti, hogy fizikailag és mentálisan a versenyre felkészülten, a részvételre 
alkalmas állapotban jelent meg. 

9. Nincs tudomásom olyan betegségről, amely a versenyen való részvételét 
akadályozná. 

 
 
Szolnok, 2009. július. 
 
 

A Szolnoki Honvéd Sportegyesület Elnöksége 
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