
4. Auriga Erdei Futóverseny  

Sorozat 2016 

 

V E R S E N Y K I Í R Á S 

 

A verseny célja 
Versenyzés rendszeres biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve más sportágak mővelıi 

és az amatır futók részére, valamint a futás és az egészséges életmód népszerősítése. 
Biztosítani a családok részére jó környezetben „a mozgás örömét a mozgás örömét a mozgás örömét a mozgás örömét 

átélniátélniátélniátélni". 

 

A verseny helye 
Szolnok, Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdı  

Rajt: parkerdei játszótér területén.  ( 1 kör: 2750 illetve 800 méter).  A változást az 
aurigassk.5mp.eu honlapon és a Facebook-on tesszük közzé. 

 

 

Versenyek ideje: 
 

2016. március 12. szombat 
2016. április 02. szombat  
2016. április 23. szombat 
2016. május 29. vasárnap 
2016. június 19. vasárnap 
2016. július 03. vasárnap  

 

  

 

Rajt: 
 

Ovis futás 200 m 09:55 
Gyermek 1,6 km:10:00 

Ifjúsági 2.75 km:10:01 

5,5 km : 10:01 
11 km:10:01 

 

 
 
 

 
 
 

 



A verseny rendezıje 

 

AURIGA Életmód, Rekreáció és Tömegsport Egyesület  Szolnok, 5000 Csokonai utca 2. 
Ejtıernyısök Szolnoki Szervezete Szolnok, 5000 Táncsics utca 5-7.  

Helyszínt a NEFAG Zrt. biztosítja. 
 

A verseny szervezı 

Rezes Ferenc és Szabovik Zoltán  

 

A verseny résztvevıi 
Sportegyesületek leány, fiú, nıi és férfi versenyzıi valamennyi korosztályban serdülıktıl a 

szeniorokig, valamint a lelkes amatırök.  

 

Versenyszámok 

Gyermek, Ifjúsági Leány és Fiú: 1,6 km 2,75 km. Nıi és Férfi: 5,5 km és 11 km.  

 

Elınevezés 

A verseny napját megelızı napon 20 óráig az elınevezési felületen vagy  
aurigassk@gmail.com email címen ( név, szül. idı év-hó-nap, város vagy egyesület, 

versenytáv )  

 

Helyszíni nevezés és rajtszámok felvétele 

A verseny napján:  9:50-ig a helyszínen. A versenyre nevezni kizárólag személyesen, 12 év 
alatti gyermek esetében csak nagykorú hozzátartozó jelenlétében lehet.  

 

A versenyen nevezési díj nincs!  

 

Kategóriák 

Férfiak és Nık: Az életkori kategóriába besorolás alapja 2016. március 12. a verseny elsı  
napja. 

 

Gyermek kategória: 7 év alatt, 2009. március 11.-után született 

Serdülı I kategória: 7-10, 2005. március 11.-2009.március 12. 

Serdülı II kategória: 11-14, 2001. március 11.-2005. március 12. 



Ifjúsági kategória: 15-18, 1997. március 11.-2001. március 12. 

Felnıtt kategória: 19-34, 1981. március 11.-1997. március 12. 

Szenior I. kategória: 35-39, 1976. március 11.-1981. március 12. 

Szenior II. kategória: 40-44, 1971. március 11.-1976. március 12. 

Szenior III. kategória: 45-49, 1966. március 11.-1971. március 12. 

Szenior IV. kategória: 50-54, 1961. március 11.-1966. március 12. 

Szenior V. kategória: 55-59, 1956. március 11.-1961. március 12. 

Szenior VI. kategória: 60-64, 1951. március 11.-1956. március 12. 

Szenior VII. kategória: 65-69, 1946. március 11.-1951. március 12. 

Szenior VIII. kategória: 70-74, 1941. március 11.- elıtt születettek 

 

 

 

A helyezés eldöntése 
: Az atlétika versenyszabályai szerint. Elsı hat helyezett pontjai: 10-7-5-4-3-2, továbbá 

minden célba érkezett versenyzı 1 pontot kap. Azonos pontszámot elért versenyzık 
esetében a több versenyen indult végez az elıkelıbb helyen. 

 

Díjazás 
Mindenekelıtt a sporttársak elismerése és gratulációja. 

Az egyes versenyek után, versenytávonként az abszolút elsı 3-3 helyezett oklevelet kap. 
A versenysorozat végén kategóriánként elsı 3-3 helyezett akik legalább 4 versenyen 
indultak érmet , ajándékot és emblémázott tárgyat, azon futótársaink, akik legalább 4 

versenyen indultak és célba értek, emléklapot és emblémázott tárgyat kapnak.  
Egy versenyzı csak egy versenytávon kerül értékelésre. A szervezık különdíjat adnak az 

általuk meghatározott kategóriák versenyzıinek. 
 

 

Eredményhirdetés: 
2016. július 15. péntek 17 óra. 

Helye: 
 

Egyebek 

Információ: aurigassk@gmail.com tel.: 06-30-8155725  

 

A verseny erdıben, földúton kerül megrendezésre.  
A verseny elıtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek saját felelısségére 

történik. 
A versenyen az indulhat, az kaphat rajtszámot, aki elfogadja, egyetért annak 

szellemiségével. 
A szervezık felhívják a résztvevık figyelmét, hogy a sportszerőtlen magatartás 



minden formáját kerüljék! 

 

A szervezık nem fogadják el annak nevezését, aki: 
- a rajtszámát nem saját részére veszi fel, vagy nem saját maga vette fel, ( kivéve 12 éven  
aluliak esetében), 
- nem tiszteli futótársai teljesítményeit, eredményeit,  
- pénzt ajánl fel, vagy fogad el a jobb eredmény elérése érdekében. 

 

A versenyen a versenyzık sportöltözékben jelenjenek meg. 
Parkolási lehetıség a Parkerdı parkolóban. Az Parkerdıbe motorral, gépkocsival behajtani 

tilos.  
Elveszett tárgyakért, felszerelésért, ruhákért a RENDEZİ felelısséget nem vállal. 
A versenyen a résztvevıkrıl képek, videó felvételek készülhetnek. A képek, videó 

felvételek szerzıi jogát a rendezık birtokolják, azt szabadon felhasználhatják!  
 

Mottó: 
„ A futást szeretni, az edzés nehézségeit legyızni, a versenyzés nemes küzdelmét átélni, a 

célba érkezni, a dobogón állni, a siker magasztos pillanatait megélni, atlétának lenni. ”  
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR AZ 

AURIGA ÉRTE 

 

 

 


