
Versenykiírás 

Euronics-Rotary futónap  

2018. május 6. Vasárnap 

 

 

Időpont:   2018. május 6. (vasárnap) 9.30 – 12.00 

Helyszín:    STOP SHOP Bevásárló Park, Veszprém, Dornyai Béla u. 4. 

Versenyközpont:   Euronics parkoló 

 

A verseny fővédnöke:  Porga Gyula VMJV polgármestere 

    Fazekas Zsolt Euronics 

    Mészáros Zoltán az 1911-es Rotary Distrikt kormányzója  

 

A verseny főszponzora:  Euronics – Vöröskő Kft. 

 

A verseny rendezője:   Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) 

 

A futás távjai:   1911 méter teljesítménykör, szabadidős futás 

7000 méter versenytáv 

 

Lebonyolítás: 

8.00-9.15  Regisztráció 

9.20    Közös bemelegítés 

9.30   Mini Táv rajt (1911 m) 

10.00   Futóverseny (7 km) 

10.45   Tombola  

11.00   Eredményhirdetés, díjátadás 

11.30   Programzárás  

 

 

Útvonal: 

1911 m-es minitáv: 

Kijelölt és biztosított pályán kell a távot teljesíteni.  

Rajt: Veszprém, STOP SHOP Bevásárló Park, Euronics parkoló – Dornyai Béla u. - Almádi út – Simon István u. 

– Lóczy Lajos u. – Rómer Flóris u. - STOP SHOP Bevásárló Park - Versenyközpont 

 

7km-es futóverseny: 

Rajt: Veszprém, STOP SHOP Bevásárló Park, Euronics parkoló – Dornyai Béla u. - Almádi út – 3 kör: Simon 

István u. – Cholnoky u. – Ady E.u. – Lóczy Lajos u. - Rómer Flóris u. - STOP SHOP Bevásárló Park - 

Versenyközpont 

 

 

 

 



Regisztráció:  
 

A mini, 1911 m-es távon a részvétel INGYENES!  

Az iskolák előnevezési határideje: 2018. május 3. (csütörtök) 14.00 óra 

A mellékelt nevezési lapon (pólóméret megjelölésével: gyermek M, L, XL, felnőtt S, M, L, XL, XXL, XXXL) az 

iskola előnevez a regisztráció megkönnyítése érdekében a vedac@vedac.hu email címen. A 

versenyhelyszínen az összekészített iskolai pólócsomagot átveszik a regisztrációs sátorban. Az iskolák 

diákjai a testnevelő tanáraiknál tudnak jelentkezni, előnevezni. 

Helyszíni nevezés: diákoknak, szülőknek, támogatóknak is lehetséges. 
 

A 7 km –es távon helyszíni nevezés van, a nevezési díj 1.000 Ft/fő.  

Ha egy családban több fő nevez, akkor a további nevezés 500 Ft/fő.  

A versenyre egyéni, helyszíni nevezés van, mely a kijelölt helyen (regisztrációs sátrak) történik.  
 

Egyéb: 

Mindkét kategóriában induló a jelentkezésnél ingyenesen megkapja a rendezvény pólóját és a célba 

érkezés után egy befutócsomagot. A befutócsomagban található szelvényt az iskolája nevével ellátott 

gyűjtőládába kell bedobni, ezzel vesznek részt az indulók az iskolák közötti versenyben, valamint egy 

tombolát, amivel a tombolasorsoláson vesznek részt. Figyelem! Nem csak diákok, tanárok, hanem szülők, 

barátok, pártoló tagok is gyarapíthatják az iskola szelvényeit. 
 

Díjazás:  

Mini táv: egyéni díjazás nincs, minden induló befutócsomagot kap, illetve részt vesz a tombola sorsoláson. 

7km-es futóverseny korosztályos díjazása: 

 Abszolút 1-3. helyezett női és férfi versenyző érem és vásárlási utalvány díjazásban részesül 

 1996- ban és később született 1-3. helyezett női–férfi versenyzők érem és ajándékcsomag 

díjazásban részesülnek. 

 1978–ban és előbb született 1-3. helyezett női–férfi versenyzők érem ajándékcsomag díjazásban 

részesülnek. 

 

Eredményhirdetés: 

A MINI távon az iskolák értékelése diákméterben történik. A diákméter az iskola diákjai által lefutott 

össztáv osztva az iskola létszámával, képletben: 
 

𝑑𝑖á𝑘𝑚é𝑡𝑒𝑟 =
"𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙á𝑡 𝑡á𝑚𝑜𝑔𝑎𝑡ó 𝑟é𝑠𝑧𝑡𝑣𝑒𝑣ő𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎" ∗ 1911 𝑚 (𝑓𝑢𝑡ó𝑡á𝑣)

𝑖𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚𝑎
 

 

Így arányosítva az iskolák teljesítményét hirdetjük ki a legsportosabb iskolák sorrendjét két kategóriában: 
 

1. 200 fő alatti kisiskola kategóriában: 

1. díj: 300.000 Ft értékű sportfejlesztési támogatás 

2. díj: 200.000 Ft értékű sportfejlesztési támogatás 

3. díj: 100.000 Ft értékű sportfejlesztési támogatás 

 
2. 200 fő feletti nagyiskola kategóriában: 

1. díj: 600.000 Ft értékű sportfejlesztési támogatás 

2. díj: 400.000 Ft értékű sportfejlesztési támogatás 

3. díj: 200.000 Ft értékű sportfejlesztési támogatás 



 

További díjak sorsolás útján: 

1. A résztvevő iskolák között 2 x 100.000 Ft sportfejlesztési támogatás sorsolunk ki azok között az 

iskolák között, akik 

 diáklétszámának legalább 10%-a részt vesz és 

 nem voltak díjazottak a fenti kategóriákban. 

 

A díjátadón az iskolák képviselői vouchert vesznek át, amit az iskola igényei szabva töltünk fel eszközökkel. 

  

2. Futók számára: tombola nyeremények minimum 500.000 Ft értékben 

  

A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt!   

 

 

Információ:  Németh Attila 70/940-1142 

vedac@vedac.hu 

 

 

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre! 

  



 

sorszám név pólóméret

Nevezési lap 

Iskola neve: ………………………………………………………………………………………….

Euronics-Rotary futónap 2018. május 6.


