
40. Komárom-Komárno 
40. KOMÁROM – KOMÁRNO 
NEMZETKÖZI SZABADIDŐS UTCAI FUTÓVERSENY 
  
VERSENYKIÍRÁS 
  
A VERSENY CÉLJA: 
  
Az  egészséges életmódra nevelés segítése, versenyzési lehetőség biztosítása. 
  
A VERSENY HELYE ÉS IDEJE: 
Dél- és Észak-Komárom városok közútjain 
2014. május 1. (csütörtök) 
  
Rajt: Dél-Komárom, Jókai liget – Beöthy Zsolt utca (Magyarország) 
 5 500 m : 1200 órakor 
10 000 m : 1215 órakor 
Cél:   Észak-Komárom, Városi Sportcsarnok (Szlovákia) 
Eredményhirdetés:  1330 óra, Észak-Komárom, Városi Sportcsarnok (Szlovákia) 
  
VERSENYTÁVOK:    5 500 m, 10 000 m 
  
KATEGÓRIÁK: 
5 500 m 
Családi kategória: 9-14 éves gyermek/gyermekek (szül. év 2000-2005) és 
szülő/szülők/nagyszülők 
Junior fiú – leány:15-18 éves korig (1996-1999 születettek) 
Felnőttek, nők, férfiak:19 – 35 éves korig (1979-1995 születettek) 
36 – 50 éves korig (1964-1978 születettek) 
51 – 60 éves korig (1954-1963 születettek) 
60 év felett (1953 és előtte születettek) 
10 000 m 
Nők, férfiak: 1999 és előtte születettek 
  
DÍJAZÁS: 
- minden kategória 1-3. helyezettje érem díjazásban, 1. helyezettje serleg díjazásban 
részesül, 
- a legtöbb diákkal versenyző dél-komáromi középiskola Dél-Komárom 
polgármesterének 100.000Ft különdíjában részesül, 
- a távot teljesítő legidősebb nő és férfi versenyző különdíjban részesül, 
- a 10 000 métert teljesítő abszolút győztes 1 évig védi a szervező bizottság 
vándordíját, 
- a nevezők közül a nevezés sorrendjében az első 300 versenyző emblémás pólót 
kap. 
  
KÖLTSÉGEK: 
A szabadidős futóverseny rendezési költségeit a szervezők fedezik. 
A részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés, nevezés, stb.) az indulók fedezik. 
  
NEVEZÉSI DÍJ: előnevezés  1500 Ft 



helyszíni nevezés  1800 Ft  
ELŐNEVEZÉS: 2014. április 25-ig. 
  
Nevezni lehet: 
- www.kefekomarom.hu a Komárom-Európa Futóegyesület honlapján. 
- e-mailen: kefe.komarom@gmail.com 
- banki átutalással: Komárom-Európa Futóegyesület, OTP 11740030-20044291 
- a nevezéshez mellékelni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát 
- valamennyi nevezésnél fel kell tüntetni a születési évet! 
- a kategóriába sorolás a 2014. évben betöltött életkor alapján történik 
- benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem fizetik 
vissza, helyettük más nem indulhat. 
  
  
HELYSZÍNI NEVEZÉS: a verseny napján 930tól 1130ig, 
A Dél-Komáromi Jókai Mór Gimnázium tornatermében. (2900 Komárom, Táncsics  
Mihály út 32.) 
  
  
  
SZERVEZŐK:    Észak-Komárom Város Önkormányzata 
      Észak-Komáromi Városi Hivatal Oktatás- és Művelődésügyi Főosztály 
Dél-Komárom Város Önkormányzata 
Komárom – Európa Futóegyesület (KEFE-Komárom) 
  
          
  
EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
  
- A versenyzők és kísérőik érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell, hogy 
rendelkezzenek. 
- Értékelhető az a kategória, amelynek létszáma minimum 5 fő. 
- A rajtszámok kiadása a verseny napján 930tól 1130 óráig a Jókai ligetben vagy 
rossz idő esetén a Jókai Mór Gimnázium tornatemében lesz. 
- A rajtszám leolvashatóságát a verseny során a mellrészen mindvégig biztosítani 
kell. 
- A rajtszám nélkül beérkező és nem a rajtszám színével megegyező célkapuba 
befutó versenyzők eredménye nem kerül értékelésre. 
- A családi kategória egy nevezési díjat fizet és legalább egy felnőtt és egy gyermek 
közös idejű befutása kerül értékelésre. 
- A versenyzők ruházatukat és személyi tárgyaikat a rendezők által biztosított, 1145 
órakor induló ruhatári autóbuszok szállítják a célhoz, ahol a tisztálkodási és 
öltözködési lehetőség biztosított. 
- A rendezők az elveszett ruházatért, felszerelésekért, értéktárgyakért nem vállalnak 
felelősséget. 
- A versenyzők saját felelősségükre indulhatnak a versenyen. 

  

- A verseny útvonalán a két országot összekötő közúti Erzsébet hidat 1145től 1300 
óráig mindennemű járműforgalom elől lezárják. 



 


