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Verseny időpontja: 2016. június 26. (vasárnap) 

Verseny helyszíne:   

     versenyközpont, rajt-
cél: 

Eger, Apollo Sportrepülőtér 

     útvonal: 

Eger - Felsőtárkány - Várkúti turistaház alkotta háromszögön 

belül, turistajelzéssel ellátott ösvényen 

Fővédnök:   

  

Táv  
Szőlőfutás 

7 km / 93 m 

Vesszőfutás 
14 km / 429 m 

Bükk-kerülő 

28+ km / 1075 
m 

Részvételi feltétel  
Korhatár nélkül bárki 

nevezhet 

Csak az 2000. június 

26. előtt születettek 
nevezhetnek. 

Csak az 1998. 
június 26. előtt 

születettek 
nevezhetnek.  

Nevezési 
határidők 

és díjak   

2016.04.11. 1000 Ft (*800 Ft) 2000 Ft (*1600 Ft) 3000 Ft (*2400 Ft)

2015.06.13.  1500 Ft (*1200 Ft) 2500 Ft (*2000 Ft) 3500 Ft (*2800 Ft)

helyszínen  2500 Ft (*2000 Ft) 3500 Ft  (*2800 Ft) 4500 Ft  (*3600 Ft)

Frissítőállomások 

(víz, izotóniás ital, keksz, banán)  
  

 4,5 km; 7,3 km; 

10,4 km 

4,5 km; 9,2 km; 
13 km; 18,7 km; 

23,5 km; 25,6 km



 Rajt  11.30 11.00 10.00 

*A Budapest Sportiroda (BSI) Spuri Aranykártyával 20 százalék nevezési díjkedvezményt lehet 

igénybe venni! A jogosultság igazolása a helyszínen történik. 

Az 5. jubileumi verseny hivatalos logójával ellátott galléros pólót kizárólag az előnevezettek 

igényelhetnek a nevezési űrlapon +2000 Ft ellenében. 

Díjazás 

  

KATEGÓRIÁK 

Szőlőfutás 

lány / fiú 2000.01.01 után születettek 

nő / férfi 2000.01.01 előtt születettek 

14 km nő / férfi 16- 

28 km nő / férfi 18- 

Az 1-3. helyezett érem és tárgyjutalomban részesül. 

Nevezés módja 

A két hosszabb távra összességében az első 150 fő nevezését fogadjuk el. 

•          Előnevezés: A nevezési lap megküldésével online formában, 2016. június 13-ig. A nevezési díj 

a nevezéssel egyidejűleg fizetendő átutalással az Eged Futó Klub 10403507-50526651-

69491009 számlaszámára (a megjegyzés rovatban kérem, tüntesse fel email címét). 

•          Helyszíni nevezés: A versenyközpontban 2016. június 26. 8.30 – 11.15 óráig. 

Előnevezést kizárólag abban az esetben fogadjuk el, ha a nevezési díj az adott nevezési időszak 

utolsó napját követő éjfélig beérkezik számlaszámunkra! 

Nevezési díj tartalma 

•          biztosított útvonal 

•          frissítés (csak a 14 és a 28 km-t teljesítőknek) 



•          időmérés 

•          rajtcsomag (gyümölcs, csokoládé, ital) 

•          rajtszám (előnevezetteknek névre szóló) 

•          csomagmegőrzés 

•          orvosi szolgáltatás 

Megközelítés 

Személygépkocsival: Vécseyvölgy utca vége, Noszvaj felé a város határát jelző tábla 

után. Személygépkocsival érkezőknek a versenyközpont mellett biztosítunk parkolási lehetőséget. 

Autóbusz pályaudvarról: 7-es busszal a Vécseyvölgy utca végállomásig, majd 2 perc séta a műúton 

Noszvaj irányába. 

Vasútállomásról: 12-es busszal az autóbusz pályaudvarig, onnan a 7-es busszal a Vécseyvölgy utca 

végállomásig, majd 2 perc séta a műúton Noszvaj irányába. 

Egyéb programok 

Szervezés alatt 

A rendezvény ideje alatt a következő programokkal és szolgáltatásokkal várjuk a versenyzőket és a 

kísérőiket: 

Időmérés 

A 14 és a 28 kilométeres távon az időmérés SPORTident (dugókás) rendszerrel történik Az 

időmérő dugóka letéti díja 1000 Ft, melyet a rajtcsomag átvételekor kell letétbe helyezni. A letéti 

díjat a dugóka leadása után a célban kapják vissza a résztvevők. A dugókák megőrzése és 

visszajuttatása a versenyző felelőssége. A versenyen természetesen saját dugókával is el lehet 

indulni. 

Rajtszám viselése 

A versenyen a rajtszámot a ruházat elülső részén, jól látható módon kell elhelyezni. A rajtszámot 

módosítani, vagy letakarni nem szabad. Aki a rajtszámát leveszi, módosítja vagy nem látható 

módon viseli, az a versenyből kizárásra kerül. 

Egészségügyi ellátás, elsősegély 



A versenyen szakképzett elsősegélynyújtó áll készenlétben. A terep jellege, adottságai miatt az 

elsősegélynyújtó kijutása egy esetleges sérülés helyszínére időigényes lehet. Kérünk minden 

résztvevőt, hogy ügyeljen saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges, segítse az 

esetleg balesetet szenvedett sporttársát. 

Felelősség 

A nevezéssel a résztvevők tudomásul veszik, hogy a 14 és a 28 kilométeres táv nehéz terepen 

zajlik. Bármely résztevő felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó 

balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak felelősséggel. Mindenki a saját felelősségére 

indul el. 

A verseny etikája 

A verseny a Bükki Nemzeti Park területén kerül megrendezésre. Ez évezredes örökségünk, amelyet 

óvni, becsülni kell. Tehát: ne dobj el semmilyen szemetet, és ne térj le a kijelölt útról! 

Diszkvalifikáció 

Kizárható a versenyből az a résztvevő aki: 

•          nem viseli a rajtszámot, azt letakarja, vagy módosítja, 

•          ellenőrzőpontot kihagy, 

•          nem a megadott útvonalon halad, 

•          bármilyen szállítóeszközt igénybe vesz, 

•          versenyen kívüli személy kíséretét igénybe veszi, 

•          nem nyújt segítséget veszélyhelyzetben, 

•          szemetel, a természeti vagy épített környezetben kárt tesz, 

•          sértegeti vagy inzultálja a rendezőket, résztvevőket vagy az önkéntes segítőket. 

Óvás 

 Óvást a célba érés után 1 órán belül, írásban lehet benyújtani a rendezőknél. Az óvás díja 5000 

Ft. 

Szerzői jogok 

A versenyen a résztvevőkről fényképek, videó-felvételek készülhetnek, ezek szerzői jogát a 

rendezők birtokolják, azt szabadon felhasználhatják. 



  

A rendezők fenntartják a változtatás jogát! 

  


