
 

 
 

 

Versenykiírás 

A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 
Közreműködő partnerek:  
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet 
Nyugat-magyarországi Egyetem Sportiroda 
 

A verseny időpontja: 2014. szeptember 28. 13.00 (vasárnap) 

Versenyközpont: 
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 
9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4.-  

- Versenybizottság elnöke: Lengyák György 
- Versenyigazgató: Kívés István 
- Technikai helyettes: Dr. Koltai Miklós 
- Titkár: Hurtik Péter 
- Elektromos időmérés: Balaton Team 

Nevezés:. hurtik.peter@sek.nyme.hu -re, kizárólag a MASZ honlapján a nevezési lapok menüpont alatt megtalálható 
nevezési lapon OB egyéni és MASZ rendezésű versenyek .Csak előnevezést fogadunk el, helyszíni nevezés nincs. 
 

Nevezési határidő: 2014.09.18. 24 óra  

Fizetés, rajtszám felvétel a helyszínen 10.00-12.00-ig Nevezésin díjat a benevezett versenyzők után kell fizetni. 
Felnőtt és UP 1500,- Ft   Junior: 1000,- Ft   Ifjúsági váltó 1600,- Ft/váltó 
A rajtszámot elől, teljes terjedelmében jól láthatóan kell elhelyezni. A váltótagokra ugyancsak ez vonatkozik. 
 

Résztvevők:  
A Bajnokságon azok a versenyzők indulhatnak, akiket szakosztályuk a nevezési határidőig benevez és érvényes 
verseny-, és sport orvosi engedéllyel rendelkeznek. A versenyző és egyesülete hozzájárul, hogy az itt készült fotó és 
videó anyagokat a rendező szabadon felhasználhatja. 
 

Rajt 13.00 Csúsztatott rajt:  A hölgyek max. 5 perc előnnyel indulnak (a női váltók is). 
 

OB versenyszámok: 

 10 km Abszolút Férfi és 3 fős csapat (lehet felnőtt, U23 és junior is, az egyesület abszolút 3 legjobbja.) 

 U 23 Férfi és 3 fős csapat 

 Junior fiú és 3 fős csapat 

 10 km Abszolút Női és 3 fős csapat (lehet felnőtt, U23 és 
junior is, az egyesület abszolút 3 legjobbja.) 

 U 23 Női és 3 fős csapat 

 Junior Leány és 3 fős csapat 

 4x2,5 km váltó: Ifjúsági Fiúk (a 4 főből egy serdülő 14 vagy 15 
éves is lehet) 

 4x2,5 km váltó Ifjúsági leányok (a 4 főből egy serdülő 14 vagy 
15 éves is lehet) 

 

 
 
 
 
 
 

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam 
résztvevőit. 

mailto:hurtik.peter@sek.nyme.hu
http://masz.hu/images/stories/pdf-anyagok/2014/Versenyek_2014/nevezesek/nevezesi_lapok/ob_nevlap.xls


A program a „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú 
rehabilitáció”  
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0003 jelű pályázata révén 
kerül megrendezésre. 

 

A tervezett versenypálya: 
2550 m-es körön az NYME SEK környezetében. A Rajt a Cél után 200 m-re van a Gagarin úton. 
A váltóban az első futó 2350 m-t, a többi három pedig 2550m-t fut. A váltás mindig a célnál van.  
Váltózóna: a célkapu után 50 m-ig. A váltózónából kizárólag elől, jól látható rajtszámmal lehet kilépni. 
 

Helyezések eldöntése: Az egyéni bajnokság győztese az a versenyző, aki a távot a szabályoknak megfelelően végig 
futotta és korosztályában elsőnek haladt át a célon. Csapatversenyben az a győztes csapat, amelynek legjobb három 
versenyzője együttesen a legkevesebb helyezési pontszámot éri el. A helyezési pontszámot a befutási sorrend adja. 
Egyenlő pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelynek harmadik (holtverseny esetén második) tagja 
hamarabb ér célba.  
 

Díjazás: A versenyszámok győztesei elnyerik a „Magyarország 2014. évi 10 km-es Utcai 
bajnoka/bajnokcsapata/váltója” címet.  
Az első három helyezett versenyző és a csapatok tagjai éremdíjazásban részesülnek. Különdíjak. 
A Bajnokság 10 km-es számában valamennyi célbaérkező a verseny emblémájával ellátott NIKE pólót kap. A három 
szín a beérkezés sorrendje, illetve az elért időeredmény szerint változik. A Váltók 1-3 helyezettjei más színű Nike pólót 
kapnak. 
A versenyen a MASZ által megállapított minősítési szintek szerezhetők. 

Eredményhirdetés: Az utolsó célbaérkező versenyző után, az amatőr futam ideje alatt. 

Egyéb: 
Nem OB versenyszámok: a programban Külön futamban nem igazolt amatőrök részére rendezünk 10 km-es versenyt 
és 4X2,5 km-es váltót. (17 év alatti futó csak váltóban indulhat) 
A NYME SEK területén biztosítunk parkolót és öltözőt az érkező versenyzők részére. 
 

Információ:  Kívés István 20-777-4294 

www.facebook.com/utcaifutobajnoksagszombathely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYOMTASSON 

OLCSÓBBAN! 

http://www.facebook.com/utcaifutobajnoksagszombathely


 

 
 

 

 

Versenykiírás 

A verseny rendezője: Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 

Közreműködő partnerek:  
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet 
Nyugat-magyarországi Egyetem Sportiroda 
 
A verseny időpontja: 2014. szeptember 28. (vasárnap) 

Versenyközpont: 
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 
9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4. 

- Versenyigazgató: Kívés István  
- Technikai helyettes: Dr. Koltai Miklós 
- Titkár: Hurtik Péter 
- Elektromos időmérés: Balaton Team 

Rajt: 14 óra  Egyszerre rajtol a férfi és a női mezőny, valamint a váltók is. 
 
Versenyszámok: 

10 km-es Amatőr futam  nem igazolt futók részére 
4x2,5 km-es váltófutás  még amatőrebb futók részére Férfi és női váltók 
BABA futás:    2 éven aluli gyerkőcök számára.  

Távja 10-20 méter.  
 
A tervezett versenypálya: 
2550 m-es körön az NYME SEK környezetében. A Rajt a Cél után 200 m-re a Gagarin úton van. 
A váltóban az első futó 2350 m-t, a többi három pedig 2550m-t fut. A váltás mindig a célnál van.  
Váltózóna: a célkapu után 50 m-ig. A váltózónából kizárólag elől, jól látható rajtszámmal lehet kilépni. 
 

Nevezés: megadott WEB felületen (a www.facebook.com/utcaifutobajnoksagszombathely oldalon közzétesszük 
legkésőbb a verseny előtt másfél hónappal). (A nevezés akkor 
érvényes, ha a befizetett nevezési díj beérkezik a rendező számlájára.) 
 

Fizetés, rajtszám felvétel a helyszínen 11.00-13.00-ig 

Résztvevők: Mindenki saját felelősségre vesz részt a versenyen és 
hozzájárul, hogy az itt készült fotó és videó anyagokat a rendező 
szabadon felhasználhatja.  
 

   

 
 
 
 
 
 

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam 
résztvevőit. 

http://www.facebook.com/utcaifutobajnoksagszombathely


A program a „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú 
rehabilitáció”  
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0003 jelű pályázata révén 
kerül megrendezésre. 

 

NYOMTASSON

OLCSÓBBAN! 

Nevezési díjak:  

 2014.09.14. 24 óra 2014.09.21. 24 óra 2014.09.22-től helyszíni nevezés 

10 km 1500 Ft 2000 Ft 2500 Ft 

4x2,5 km-es váltó 3000 Ft 3500 Ft 4000 Ft 

 

Az Amatőr korosztályok:  

férfi női 

1996 dec. 31-e után születettek csak váltóban versenyezhetnek. 

Egyes Korosztály 1996 január 1-től 1974 december 31-ig 1996 január 1-től 1974 december 31-ig 

Kettes Korosztály 1973 január 1-től 1954 december 31-ig 1973 január 1-től 1958 december 31-ig 

Hármas korosztály 1954 előtt születettek 1958 előtt születettek 

4x2,5 km-es Váltó Férfi váltó (a vegyes férfinak számít) Női váltó 

 A váltó első tagja lehet 10 km-es futó is de neki rendelkezni kell 10 km-es nevezéssel is. 

Egyéni futók minősítése 10 km-en 

férfi  női 

40 percen belül  amatőr arany 50 percen belül  

50 percen belül amatőr ezüst 60 percen belül 

60 percen belül amatőr bronz 70 percen belül 

 

Díjazás:  A korosztályok 1-3. helyezettjei serleg, a Váltók 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
  Az egyéni AMATŐR futók a teljesítményüknek megfelelő színű érmet kapnak. 
  Különdíjak. 

A baba futás résztvevői apró ajándékot kapnak helyezési sorrend nélkül. 
 

Eredményhirdetés:  

Az utolsó Amatőr futó beérkezése után. Tombolasorsolás a rendezvény végén. 

Egyéb: 
A program elején, 13 órakor rajtolnak a 10 km-es Országos Bajnokság résztvevői. Számukra az amatőröktől teljesen 
független az értékelés. 
A NYME SEK területén biztosítunk parkolót és öltözőt a résztvevők részére. 
 

Információ:  Kívés István 201-777-4294 www.facebook.com/utcaifutobajnoksagszombathely 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/utcaifutobajnoksagszombathely

