
VERSENYKIÍRÁS 

 

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI 50 km BAJNOKSÁGA 

 

A verseny célja: a 2014. évi magyar bajnoki címek eldöntése. 

 

Versenybíróság elnöke: Molnár Tamás 

 

A verseny titkára: Scheffer István 

 

A versenyen csak érvényes MASZ versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi 

              igazolással lehet indulni! Akik ezen feltételeknek nem felelnek meg a nyílt futamban 

              indulhatnak, eredményük az országos bajnokságban nem kerül értékelésre.  

 

A verseny időpontja: 2014. Szeptember 06.. szombat. Rajt: 10 óra 

              Versenyközpont, rajt-célterület: Atomerőmű Sportegyesület Csarnoka mellett felállított 

              sátorban    (ASE Csarnok Paks, Gesztenyés u. 2.)  GPS koordináta: N : 46 37.038 E : 18 50.133 

 

A verseny rendezője: Scheffer Rendezvényszervező Iroda Scheffer István, ULTRAatomSE. 

 

A verseny fővédnöke: Hajdú János   Paks Város polgármestere 

 

                                      Dr Kovács Antal PART Kommunikációs igazgató 

 

A verseny főszervezője:   Scheffer István 

              +36 30 / 98 92 645    E-mail: atomfutas@atomfutas.hu 

 

A verseny főtámogatója:   MVM Paksi Atomerőmű,  

              Paks Város Önkormányzata, Puszta Lovasudvar és Vendégház, ASE sportegyesület 

              Scheffer Rendezvényszervező Iroda 

 

A verseny helyszíne:  Vereny központ, rajt -cél terület Paks Atomerőmű Sportegyesület 

              Csarnoka mellett felállított sátorban (ASE Csarnok Paks, Gesztenyés u. 2. 

              GPS koordináta: N : 46 37.038 E : 18 50.133 

              A verseny egy 1300 m-es felvezető szakasszal ( lejtős ) ér a körpályára,( 963m ) melynek 

              burkolata aszfalt. majd itt meghatározott táv teljesítése után ugyan ezen az útvonalon halad 

              vissza a célba ( emelkedő) Szintkülönbség: 50m. Az útvonal teljes hossza félpályás, a 

              kőrpálya teljes,rajt-cél terület teljes útpályás lezárással biztosított. 

 

Rajt és cél: A körpályán kijelölt helyen. Rajt: tömegrajt 

 

A útvonalon ( körpályán )1 központi frissítőállomás lesz, mely izotóniás italt, magnéziumot, 

              és kalciumot, valamint vizet, colát gyümölcsöt, kekszet,sót, vajas kenyeret tartalmaz, . 

              Lehetőség van a körpálya mentén a kijelölt helyeken egyéni frissítő pontok felállítására. 

              A versenyt az nyeri, aki az 50 km-t a legrövidebb idő alatt teljesítette. 

 

Az 50 Km OB egyéni versenyre csak 18 életévüket betöltött versenyzők nevezhetnek, 

              amennyiben elfogadják a nevezési feltételeket. 

 

Nevezési díjak, és határidők: 

 

Az OB, és a nyílt 50 km-es táv nevezési díja 2014.08.24-ig 5500 Ft, a helyszínen 8500 Ft 

 



Az 50 km  díjazása :  Első 3-3 női-férfi,  kupa, érem 

              Nyílt bajnokságban természetesen mindenki saját felelősségére indulhat, ha egészségi 

              állapota, felkészültsége megfelelő. 

              A verseny alatt bekövetkezett esetleges balesetekért, egészségügyi problémákért , a 

              rendezőség nem vállal felelősséget.  

              A versenyen készült képeket a rendezőség szabadon felhasználhatja  a verseny 

              népszerűsítésére, mind az írott, mind pedig az elektronikus sajtóban, közösségi oldalakon 

              televízióban, a verseny honlapján. 

 

A nevezési díj tartalmaz: részvételt a versenyen, biztosított , részben zárt útvonalat, chipes nettó 

időmérést, frissítést egy frissítési ponton + a versenyközpontban. Minden egyéni versenyző teljesítés 

után egyedi emblémázott pólót, és egyedi befutó érmet kap. 

             ( változtatás jogát fenntartjuk ) 

 

Nevezés a helyszínen:  

Az ASE mellett felállított versenyközpontban a verseny napján 2014.09.06. 7-9,30-ig. 

 

Előnevezés esetén címzett: Atomerőmű Sportegyesület 7030 Paks Gesztenyés u. 2 

 

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank : 12071001-00106869-00100007 

              Utalással és számlázással kapcsolatos tájékoztató. Kérjük figyelmesen olvasd el! 

 

• Nevezési díj utalásánál a közlemény rovatba CSAK AZ AZONOSÍTÓT (pl: BA12), 

              versenyző nevét,ÉS A SZÁMLÁZÁSI CÍMET szíveskedjetek feltüntetni. 

 

• Amennyiben az utalásnál ez az adat nincs feltüntetve, úgy sajnos a nevezést nem 

                 tudjuk elfogadni!!! A pénzt visszautaljuk. Ilyenkor kérjük a befizetést újra indítani. 

 

• Csak annak a nevére tudunk számlát kiállítani aki a pénzt utalja. 

 

• Ha valakinek az Egyesület állja a nevezési díj költségét, akkor ne a magánszemély utalja a pénzt 

hanem az Egyesület, mert utólag nem áll módunkban az Egyesület nevére számlát kiállítani!  

Ha Egyesület utal kérjük feltüntetni a cím mellé az adószámot is.     Köszönjük! 

 

Kérünk mindenkit , hogy a díjak befizetésekor pontosan töltse ki a nevezési lapot , mivel csak 

              abban az esetben tudjuk a számlát helyesen kitölteni. Ellenkező esetben nem áll módunkban 

              más névre számlát kiállítani. A számlát a verseny napján , a versenyközpontban lehet átvenni . 

              Abban az esetben , ha valakinek előbb van a számlára szüksége , kérjük jelezze e-mailen, 

              annak postázzuk. Aki előnevezését leadta, annak a mindenkori nevezési díjat, a nevezési 

              határidő lejártáig be kell fizetnie, ellenkező esetben a következő kategória díjat számítjuk. Az 

              utolsó előnevezési határidőig be nem fizetett nevezési díj, már csak a helyszínen fizethető be, 

              és akkor már a helyszíni nevezési díjat kell megfizetni. Kérjük megértéseteket. 

 

Rajtszám- és chipátvétel:    Személyesen a verseny napján a versenyközpontban 7-9,30-ig. 

 

Megkérünk mindenkit, hogy a rajtszám átvételének, és a nevezésnek a határidejét tartsa be, hogy 

pontosan tudjuk indítani a versenyt. A chip letéti díja 1000 Ft. 

              A chipet célba érkezés után a célterület elhagyása előtt kell átadni kollégáinknak az erre 

              kijelölt asztalnál, ahol a letéti díj visszaadásra kerül. 

 

Időmérés: 

 

Chippel történik, mely chip egyszer használatos, csak ezen a versenyen mér időt. A chipet a 



              rajtszám átvételekor kell átvenni. 

              A chipet célba érkezés után a célterület elhagyása előtt kell átadni kollégáinknak. 

              Az egyéni versenyben a chipet a cipőre erősítve kell viselni! Egyéni chipes időmérésre nincs lehetőség! 

 

Eredménylista:   a honlapon 18-án 09 órától, külön on-line eredményfüzetben, mely nettó időt és 

részidőt tartalmaz; a verseny utáni héten a honlapon található. 

 

"A hosszútávfutás az összes élettani előnye mellett - nagyon kis mértékben ugyan, de –veszélyeket is 

jelenthet.  Fontos, hogy komoly teljesítmény előtt konzultálj az orvosoddal! 

             Csak felkészülten indulj futóversenyen vagy megterhelőbb edzésen! 

             Betegen, sérülten, lázasan, hányás vagy hasmenés után ne indulj el versenyen, edzésen! 

             Bármilyen szokatlan jelet érzel magadon futás közben, lassíts, állj meg, ha kell, kérj segítséget! 

             A fentiek nem függnek a futás hosszától, egyedi, hogy kinek mi jelent komoly teljesítményt. 

             Légy  felelős önmagadért, fuss okosan! " 

             A versenyen részt vehet minden felkészült futó, akik elfogadják a versenykiírásba foglalt 

             feltételeket. 

             Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem a mellére tűzve 

             viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – 

             teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve 

             hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja. 

             A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos.  

             A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk! 

             Részletes feltételek a nevezési feltételek menüpont alatt találhatók. 

             A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

             A versenyen készült fotókat, és videókat a rendezőség felhasználja, ehhez a versenyzők a 

             nevezéssel hozzájárulásukat adják. 

             Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a 

             rendezőség előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. Egyéb 

             amatőr sport- és kulturális rendezvények reklámozására ingyenesen felületet biztosítunk! 

             A rendezőség szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát 

             korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. 

             A rendezőség fenntartja az útvonal , program- és időpont változtatás jogát. 

             Nincs más dolgotok, csak készülni ....és persze figyelni az Atomfutás Facebook oldalát,  

             (https://www.facebook.com/atomfutas?ref=hl ) és minden csatornát, ahol csak a futásról szó lehet. 

               Kérdéseitekkel már most bombázhattok, akár telefonon, vagy e-mailen, a már megszokottak egyikén. 

 

Információ:    Scheffer István      +36 30 / 98 92 645 

 

E-mail: atomfutas@atomfutas.hu 


