
Versenykiírás 2014 

20. RÓKAŰZŐK – Váltófutóverseny 
Versenykiírás 

  

A verseny céljai: 

Sporttalálkozó a futás és a csapatösszetartás jegyében. 

A Rókaűzők 20 éves hagyományára építve, egy új 4 fős váltóverseny meghirdetése. 

  

A verseny helyszíne: Kaposvár – Pécs, a Zselicen és a Mecseken át, csodálatos 
helyeken, aszfaltozott úton 

  

A verseny időpontja: 2014. október 4. szombat 

  

A verseny résztvevői: 

  

12 fős vegyes csapatok (csapatonként legalább 4 nő részvétele kötelező) négy 
kategóriában: 

0. kategória, ahol minden csapattag – igazolást bemutatva – ugyanannak a 
középiskolának tanulója, tanára, valamint, ha az előző tanévben szerzett 
végbizonyítványt ugyanazon középiskolában. 

1. kategória, ahol minden csapattag – igazolást bemutatva – ugyanannak a felsőoktatási 
intézménynek nappali tagozatos hallgatója, oktatója, valamint ha az előző tanévben 
szerezett diplomát ugyanazon felsőoktatási intézményben. 

2. kategória, amatőr futóklubok (pl. BSI Futónagykövetek csapatai) 

3. kategória, minden más csapat. 

  

ÚJ! 4 fős vegyes csapatok (csapatonként legalább 1 nő részvétele kötelező). 

4. 4 fős csapatok 

  

A verseny távja: Dupla maraton (kb. 83 km) Kaposvár – Pécs 

  



A távot 12 különböző hosszúságú szakaszra osztjuk, hogy mindenki megtalálja a 
számára legmegfelelőbbet. 

A 12 fős csapatoknál minden futó egy szakaszt teljesít. Fiú csak fiú szakaszt futhat, lány 
futhat fiú szakaszt is. 

  

 A 4 fős csapatoknál az első három futónak 3-3 szakaszt egyben kell futnia. A negyedik 
futónak két szakaszt kell egyben. Az utolsó szakaszt az első három futó közül bárki 
teljesítheti. 

  

  Szakasz neve 12 fő km 4 fő km összesen 

1. Kaposvár Lány 5,3 1. futó 20,7   

2. Sántos Fiú 7,2   

3. Szentbalázs Fiú 8,2   

4. Gödre Fiú 6,7 2. futó 17,4   

5. Baranyajenő Fiú 5,8   

6. Tormás Lány 4,9   

7. Zselici Erdészet Fiú 12,2 3. futó 24,4   

8. Hetvehely Lány 4,2   

9. Abaliget Fiú 8,0   

10. Orfű Fiú 6,8 4. futó 17,9   

11. Mecsekerdő Zrt. Fiú 11,1   

12. Pécs Lány 3,5 1/2/3 3,5 83,4 

  

A részvétel díja: 

  



4 fős csapatonként 24.000 HUF 

Figyelem kedvezmények a gyorsabbaknak! 

- az első 15 nevező csapat számára 18.000 HUF 

- a 16-30. nevező csapat számára 21.000 HUF 

- a 31. csapattól 24.000 HUF 

  

12 fős csapatonként 48.000 HUF 

Figyelem kedvezmények a gyorsabbaknak! 

- az első 20 nevező csapat számára 36.000 HUF 

- a 21-40. nevező csapat számára 42.000 HUF 

- a 41. csapattól 48.000 HUF 

  

A kedvezményes nevezési díj csak akkor érvényes, ha a nevezési díj a regisztrációtól 
számított 5 napon belül megérkezik. Amennyiben nem, akkor az aktuális magasabb 
összeget kell fizetni. 
  

Nevezési idő: 2014. június 10. – 2014. szeptember 26. 

A nevezési díj befizetése az alábbiak szerint történhet: 

1. Átutalással a Kaposvári Szabadidő Egyesület OTP 11743002-20195270 sz. 
számlára, közleményben a csapatnévvel. Figyelem! Számlát csak az átutaló nevére és 
címére tudunk kiállítani. 

2. Bármelyik OTP fiókban történő készpénz befizetéssel a fenti számlára, 
közleményben a csapatnévvel. Ebben az esetben befizetőként a számlát kérő 
intézmény/klub nevét kérjük megadni. 

  

Díjazás: minden résztvevő számára emlékpóló. 

A kategóriák 1. helyezett csapatának serleg, az első három helyezett csapat tagjainak 
érem, támogatói ajándékok. 

Az Álomcsapat minden tagjának ajándék a szakasz névadójától. 

 
Egyebek: 

1.     Tervezett program: 

október 3-án: Kaposváron regisztráció, tészta parti, technikai értekezlet és tornatermi 
szállás az egyetemen; 

október 4-én: verseny, Pécsen eredményhirdetés, vacsora és tornatermi szállás az 
egyetemen; 



2.     Minden tudnivalóról, újdonságról tájékoztatót jelentetünk meg 
awww.rokauzok.hu honlapon és a facebook oldalunkon. A nevezéskor megadott 
e-mail címre tájékoztatót küldünk. 

3.     Kérjük, figyelmesen olvassátok el a csapatösszeállítási szabályokat. Ebből 
szokott a legtöbb félreértés lenni. 

  

 


