
„Az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak tűnik!” 

 
Versenykiírás 

 
 
 
 Szervező: Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület 
 

 A versenysorozat fővédnöke: Romanek Etelka, Esztergom város polgármestere 

 
 A verseny időpontja: 2016. március 20.   A verseny helyszíne:  Esztergom, Erzsébet park, kerékpárút 
 

 Versenyközpont: Erzsébet park 
 

 Távok és 500 m  10 km  4 km 
 rajtidők:   9:45   10:00  10:05 
 

 Útvonalak: 500 m  Az Erzsébet parkban kijelölt kör, óvodásoknak ☺ 
  4 és 10 km Kerékpárúton a fordítóig (kimérve a 4 km-es és 10 km-es távnak megfelelően),  
     és vissza az Erzsébet parkban lévő célig 
 

      A futam útvonala árvíz esetén változhat. 
 

 Rajtszámátvétel: 9:00 – 9:45 között a versenyközpontban 
 
 Térkép: 10 km útvonal  4 km útvonal 
 
 Előnevezés: - Online a www.dpfp.hu honlapon   
    (2016. február 25-től március 17-én éjfélig; /24:00-ig/); 
 

  – Az előnevezés a nevezési díj átutalásával válik teljessé! 
  – A nevezési díjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni, ill. befizetni (alól csak a határon túlról  
     érkezők esetében tekintünk el, ők a helyszínen is befizethetik az előnevezési díjat): 
     Számlatulajdonos: Esztergomi Futóművek ASE 
     Számlaszám: 58600575-11185888 (Duna TakarékBank) 

  – Közleményként minden esetben kérjük feltüntetni a verseny sorszámát, a nevet és a szül. évet .  
     (Pl: dpfp1/Fut Elek/1967). 
  – Több nevezés együttes átutalásánál a fent említett adatokat felsorolva kérjük e-mailben elküldeni 
    az esztergomifutomuvek@gmail.com címre. 

 
  - A nevezési díj átutalása a nevezést nem helyettesíti! 
  - A nevezésről az adatok beérkezését követően visszaigazoló e-mailt automatikusan küldi  
     rendszerünk (ha nincs visszaigazoló mail rövid időn belül, akkor valamit elrontottál) 
  - a befizetett nevezési díj a honlapon, az előnevezettek listáján nyomon követhető,  
     azonban adminisztrációja és a rajtszámok adása manuális, hetente 2-3 alkalommal történik 
 

  - A Dunaparti Futópartik előző futamain megvásárolt chipes rajtszám csak nevezéssel és  
    a nevezési díj átutalásával együtt jogosít fel az indulásra! 
  - Az Esztergomi Futóművek előnevezett tagjainak az indulás ingyenes! 
 

  - A nevezési díj befizetéséről az indulók számlát a versenyközpontban kapnak. Kérjük, hogy a  
     gyorsabb lebonyolítás érdekében a számlaigényt a számlázáshoz szükséges adatokkal az  
     esztergomifutomuvek@gmail.com címre küldjék be. 
 

 Nevezés lemondása: - A befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni; 
  - A befizetett nevezés időben, az ELŐNEVEZÉS ZÁRÁSA ELŐTT mondható csak le!!! 
    Erről a szervezőket írásban szükséges tájékoztatni (esztergomifutomuvek@gmail.com) 
  - A nevezési díj a következő év (2017) végéig felhasználható versenyeinken. Ilyen esetben ismét kell  
    nevezni, majd a nevezést követően a jóváírást jelezni kell  (esztergomifutomuvek@gmail.com) 
  - Aktuális egyenleg a honlapon lévő versenykiírásban található linken. 
 
 

 Helyszíni nevezés: - Az Erzsébet parki versenyközpontban 8:30-9:30 között;  
  - A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az időkorlát pontos betartását! 
 
 

Március 20-án 9:30 órakor a helyszíni nevezés lezárul, utána nem áll módunkban új nevezést elfogadni!!! 
 



 
 
 Nevezési határidők és díjak: 
 

Nevezési időpontok / Táv 4 km 10 km 

alapdíj kedvezményes alapdíj kedvezményes 

Február 25. – Március 17. 
(előnevezés) 

1000 Ft 700 Ft 1500 Ft 1200 Ft 
 

Március 20., a helyszínen 1500 Ft 1000 Ft 2000 Ft 1500 Ft 
 

 Kedvezményes nevezési díj:  Azoknak a versenyzőknek, akik rendelkeznek saját chipes rajtszámmal; 
 

 A nevezési díj tartalma: - Frissítést a célban, ill. a 10 km-es táv fordítójánál; 
  - Chipes időmérés;  
  - Lézergravírozott fa plakett; 
  - Letölthető eredménylista; 
  - Letölthető oklevél; 
  - Online fotóalbum letölthető képekkel; 
 
 Chip-infó: - Az RFID chipet rajtszám tartalmazza; 
  - A rajtszámok megfelelő használat mellett több alkalommal felhasználhatók versenyeinken, azonban  
    az elhasználódott, tönkrement rajtszámokat kérjük cseréljétek le; 
  - Az RFID chipek (2 db) a rajtszám hátoldalára ragasztottak, védőfóliával vannak ellátva. Eltávolítani, 
    összehajtani, biztosítótűvel átszúrni, letakarni tilos! Mindez a pontos működést meghiúsítja. 
 
 Díjazás: - A 4 és 10 km-es távon 1-3. helyezett férfi és nő érem és oklevéldíjazásban részesül; 
  - A futam a Dunaparti Futópartik versenysorozat része. 
  - Korosztályos díjazás távonként és nemenként csak az összetett versenyben; 
  - Technikai póló 3 teljesített forduló után; 
 
 Eredményhirdetés:  11:00 
 
 Összetett pontverseny: - A fordulókban elért eredmények alapján távonként, nemenként és korcsoportokként az indulók  
    pontokat kapnak, és az elért pontszám alapján az első három helyezett oklevélben és tárgy- 
    jutalomban részesül (részletes leírás a honlapon). 
 
 Korcsoportok: - Részletes leírás a honlapon. 
 
 Korhatár: - A Dunaparti Futópartik 10 km-es távján csak a 10. életévüket betöltött versenyzők indulhatnak; 
 
 Szintidő:  - A Dunaparti Futópartik távjain nincs szintidő; 
 
 Versenyszabályok:  - Részletes leírás a honlapon. 
 

 Öltöző, ruhatár:  - a rajttól 300 m-re, a Szent István Strandfürdőben; 
  - nyitvatartás: 9:00 - 11:30 között; 
  - a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal! 

 
 

A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. További részletek (új információk, aktualitások) www.dpfp.hu oldalon, és 
az Esztergomi Futóművek facebook oldalán található. 

 
 

Sérülésmentes felkészülést, jó versenyzést kívánunk minden résztvevőnek! 
 

 

 

 

                                                                                  

 

 
Kapcsolat: Érdy Gábor  Tel: 20-9137189      E-mail: esztergomifutomuvek@gmail.com 


