
 

 

 

29. Eged-hegyi futóverseny 

versenykiírása 

2023. 03. 19 
 

A verseny célja: 

Egernek és környezetének bemutatásán keresztül az egészséges életmód formálásával, 

hagyományos versenyzési és találkozási alkalom atlétáknak, tájékozódási futóknak, 

triatlonosoknak és minden lelkes amatőr és profi futónak egyaránt. 

 

A verseny rendezője: Az Egri Atlétikáért Alapítvány, 3300 Eger, Stadion út 8. 

Szervezőbizottság vezetője: Budai Gyula (06-30-498-4771) 

Versenybíróság elnöke: Borbás Gábor 

 

A versenyközpont helye: Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok Érsekkert felőli bejáratánál 

 

A verseny rajtja: 11:00 óra 

A verseny távja: 13,4 km-es távon (4,5 km aszfalt, 8,9 km földút), kb. 480 m-es 

szintkülönbséggel. Rajt a Kemény Ferenc Sportcsarnok előtt. 

Útvonal: Érsekkert - Klapka György út - Frank Tivadar út – Szarvas-tér - Diófakút út - Legányi 

út – vízmű – Apollo repülőtér - innen kijelölt útvonalon, mely nagyrészt az Eged-hegyi 

tanösvény útvonalát követi - az Eged-hegyi kilátóig, majd tovább a tanösvényen egy széles úton 

a szőlők között le a kanyarig, innen egynyomos ösvényen a volt borgazdaság romos épületéhez, 

itt jobbra, majd vissza ugyanazon az útvonalon, mint odafelé. 

 

Frissítő 

Féltávnál, a kilátónál vizet és poharat biztosítunk.  

 

Időmérés:  

A SPORTident rendszerrel történik. Dugóka bérlés, kiolvasás, eredmények a 

versenyközpontban. Nevezéskor kérjük megadni – ha van – a saját SI dugóka számát is! Bérelt 

dugóka esetén letéti díjat nem kérünk, azonban az elvesztett, le nem adott dugókák után 20.000.-

Ft díjat számolunk fel, ill. számlázunk ki. 

Részidő mérés az Eged-hegy lábánál és a tetején, a kilátónál. 

 

Kategóriák 

14 éves kor alatt a versenyen való indulást a táv szintkülönbsége miatt nem ajánljuk. 

14-18 évig ifjúsági férfi/női 

19-29 évig felnőtt férfi/női 

30-39 évig szenior 1 férfi/női 

40-49 évig szenior 2 férfi/női 

50-99 évig szenior 3 férfi/női 

 

A részvétel feltételei: 

 - Részvételre jogosult, aki az alábbi feltételeket elfogadja és a nevezési díjat befizeti. 

 - A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A rendezőség csak a saját mulasztásából 

eredő eseményekért vállal felelősséget. A rajtszám másra át nem ruházható. 

 - Ha a verseny ideje alatt a versenybíróság, vagy az orvos elrendeli a verseny feladását, a 

felszólításnak eleget kell tenni. 



 

 

 

 - A versenyen készült fotók, filmfelvételek, interjúk jóváhagyás nélkül felhasználhatók, azok 

közlése esetén a rendezőségtől semmilyen jogcímen térítés nem kérhető. 

 

Nevezés 

Online nevezés: https://forms.gle/CJtZNooAz7y15MDp7 

 

Nevezési díjak: 

Előnevezés 2023 február 28-ig pólóval 5000 Ft póló nélkül 3000 Ft. 

2023 március 1-től, ill. a verseny napján a helyszínen: 09:00 - 10:45-ig csak póló nélkül, 

egységesen 4000 Ft. 

 

A nevezési díj fizetése a helyszínen jelentkezéskor, vagy utalással, Az Egri Atlétikáért 

Alapítvány 10403507-35014898-00000000 bankszámlájára. Utalás esetén a közlemény rovatba 

kérjük beírni a nevet és a kategóriát! A számlázáshoz kérjük, az egyesületek a nevezési díj 

átutalásával egyidőben küldjék meg a pontos számlázási nevet, címet, adószámot. 

Magánszemély számlaigénye esetén pedig a nevet, címet kérjük megadni. Felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy számlát csak az utaló részére tudunk kiállítani, tehát pld. egy utaló magánszemélynek 

nem tudunk egyesületi számlát kiállítani. 

 

Egyéb költségek: A rendezés költségeit a verseny rendezői és támogatói fedezik. A részvételi 

költségek a résztvevőket terhelik. 

 

Helyezések eldöntése: 

Az atlétikai versenyszabályok szerint történik. Óvást írásban, 10.000 Ft befizetése mellett lehet 

benyújtani a versenybíróság elnökének, a célba érkezés utáni 30 percen belül. Az óvást a 

versenybíróság elnöke bírálja el. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Óvási díj vissza 

nem igényelhető. 

 

Díjazás: 

A kategóriák 1-3. helyezettjei érem és tárgy díjazásban részesülnek. 

Az Eged-futás abszolút első női és férfi helyezettje egy évig védi az Eged-futás bajnoka 

vándorserleget.  

Az Eged-futás versenytávját teljesítő versenyző emlékjelvényt, emléklapot kap ajándékba. 

Az Eged-hegy lábától a kilátóig leggyorsabban felfutó nő és férfi különdíjat kap. Ebben a 

versengésben az vehet részt, aki az abszolút első helyezett női, ill. férfi győztes időtől legfeljebb 

25%-nyi hátránnyal ér célba. (pld. egy 60 perces győztes időnél ez 75 perc) 

 

Eredményhirdetés várható időpontja 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/CJtZNooAz7y15MDp7

