
 „Szeresd a várost” 

 XVII. Hajdúfutás 

Utcai futóverseny 
 

2015. szeptember 13. vasárnap 10 óra 
 

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 

 

A verseny célja: A futás népszerűsítése, a Város-

napi programok hagyományok szerinti 

gazdagítása. 

 

 

Rendező: Hajdúböszörmény Város Diáksport Bizottsága a Városi Önkormányzat és a 

Tekergők SE támogatásával. 

 

Nevezés: A helyszínen 2015. szeptember 13-án 09.00 órától. 

Nevezési díj:   A gyerekeknek ingyenes. Az 1995-ben és utána születettek részére, azaz valamennyi 

felnőtt futam indulóinak előnevezéssel 1000Ft, a helyszínen 1500Ft.  

Előnevezés:  csak a felnőtt korcsoportokban 2015. szeptember 10-ig,  

  tekergok@freemail.hu  e-mail címen. Befizetés a helyszínen. 

 

 

Kategóriák és futamok: Táv: Rajtidő: 

2008-ban és utána született fiúk és lányok 200m 10:00 és 10:02 

2004, 2005, 2006 és 2007-ben született fiúk, lányok 800 m 10.05-10:15 

2000, 2001, 2002 és 2003-ban született fiúk, lányok 1600 m 10.25-10:50 

1996-1997-ben és 1998-1999-ben született fiúk 2400 m 11:00 

1996-1997-ben és 1998-1999-ben született lányok 1600 m 11:15 

Senior nők: 1971-1980-ban 
illetve 1970-ben és előtte születettek 

6000 m 11:30 

Senior férfiak:1966-1975-ben 
illetve 1965-ben és előtte születettek 

6000 m 11:30 

felnőtt nők (1981-1995) 6000 m 11:30 

felnőtt férfiak (1976-1995) 8000 m 11:30 

váltóverseny 3x800 m 12.20 

 

Díjazás:  Kategóriánként és nemenként 1-3. helyezett érem és tárgyjutalomban részesül. A 

2000 és 2007 között születettek évenkénti felbontásban kerülnek értékelésre! 

Minden célba érkező üdítőt, édességet kap. 

 

Információ:   Molnár Róbert, tel.: 20/563-9004  www.tekergokse.hu 

A helyszínen öltözési lehetőség, wc lesz! Őrizetlenül értéket ne hagyjunk, azokért felelősséget nem 

vállalunk! 

Eredményhirdetés: várhatóan 12:45 

A verseny eddigi statisztikája olvasható a www.korutfutok.fw.hu oldalon. 

Az előző évek versenyéről képekben: http://gyulalovasfoto.hu2013 
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Felhívás valamennyi hajdúböszörményi testnevelő és pedagógus számára! 
 

A város napi futóverseny a hagyományoktól eltérően, nem tanítási napon, hanem vasárnap kerül 

megrendezésre. Mi gondoskodunk a gyerekek versenyen történő jutalmazásáról, kérjük a 

testnevelőket a gyerekek részvételéhez szükséges motivációban! 

Szeretnénk valamennyi hajdúböszörményi tanintézmény testnevelőjét, felkészítőjét jutalmazni, aki 

elkíséri, felkészíti diákjait. 20 versenyzőnél már 5000Ft vásárlási utalványt adunk, és minden újabb 

20 induló 2000Ft-ot jelent! Kérjük az akcióban résztvevő pedagógusokat, hogy a diákjaik 

rajtcéduláján tüntessék fel a pedagógus nevét is.  

 

Támogatók: 
 

 
Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzata 

 

  
 
 

Hajdú-Bihar Megye 

Önkormányzata 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

A versenyen csak rajtcédulával lehet indulni, amelyet a versenyzőnek a rajtnál fel kell tudni mutatni, a 

célban pedig le kell adnia! Aki nem rendelkezik rajtcédulával azt nem tudjuk értékelni!  

A mellékelt rajtcédulát kinyomtatva el lehet készíteni, illetve a helyszínen is lehetőség lesz kitölteni. 
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