
 
 

 

GYEREKFUTAMOK VERSENYKIÍRÁS 

Cserszegtomajfutás SE 

2023. szeptember 09. szombat 

 

IDŐPONT, HELYSZÍN 

 

A verseny időpontja:    2023. szeptember 09. szombat 

A rajt, cél helyszíne, versenyközpont: Cserszegtomaj, Európa tér - focipálya 

Rajt:       12:30 órakor 190m, 430m, 670m 

  

RENDEZŐ / INFORMÁCIÓ 

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Cserszegtomajfutás SE 

WEB: www.cserszegtomajfutas.hu 

Telefon: +36 70 33 77 611; +36 30 96 70 771 

E-mail: info@cserszegtomajfutas.hu 

 

VERSENYKÖZPONT 

 

Versenyközpont:  Cserszegtomaj, Európa tér - focipálya melletti sátor 

Nyitva tartás:  2023. szeptember 09 szombat 7:30 - 11:30 óráig 

Információs asztal: a versenyközpontban 7:30 - 16:00 óráig 

A versenyközpontban történik a rajtszám felvétele, valamint a helyszíni nevezés. 

 

http://www.cserszegtomajfutas.hu/
mailto:info@cserszegtomajfutas.hu


 
 

VERSENYSZÁMOK (születési év szerint, lány és fiú): 

 

Korcsoportok:    Távok:  

2017-ben vagy utána született  190m 

2015-2016-ben született   430m 

2013-2014-ben született   670m 

 

KEZDÉSI IDŐPONTOK 

 

Rajtszám felvétele, helyszíni nevezés: 2023. szeptember 09. 7:30-11:30 

Előnevezési időszak: 2023.04.01- 2023.08.20 

Technikai tájékoztató:       12:00 

Közös bemelegítés, azt követően kivonulás a RAJTzónához 12:15 

 

RAJT: 2023. SZEPTEMBER 09. (SZOMBAT) 12:30 

Célbaérkezés után gulyásparti! Poharat, evőeszközt hozz magaddal (tányért 
adunk)! 

Eredményhirdetés a rendezvénysátorban: 13:15 

 

RAJTSZÁMOK, IDŐMÉRÉS 

 

A versenyen kézi időmérést alkalmazunk. A versenyzők a verseny ideje alatt 
kötelesek a rajtszámot jól láthatóan, elől viselni, azt a célba érkezést követően 
nem kell leadni. A körök számlálása a versenyző felelőssége. 



 
 

 

NEVEZÉSI DÍJAK, FELTÉTELEK, A NEVEZÉS HATÁRIDEJE 

 

A nevezés INGYENES, az érvényes nevezés feltétele az előzetes REGISZTRÁCIÓ 
és a szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése. Előnevezni csak a REGISZTRÁCIÓN 
keresztül lehetséges! 

 

HATÁRIDŐK: 

Előnevezési időszak: 2023.04.01- 2023.08.20 

 

A VERSENYEN INDULÓK LÉTSZÁMA MAXIMUM 50 FŐ. AZ ELŐZETES 
NEVEZÉSEK ALAPJÁN A HELYSZÍNEN KORLÁTOZOTT SZÁMBAN VAGY NEM 
TUDUNK NEVEZÉST ELFOGADNI, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY RÉSZVÉTELI 
SZÁNDÉKÁT MINÉL ELŐBB JELEZZE! 

 

A NEVEZÉS LEMONDÁSA 

 

Az előnevezés 2023. augusztus 20-ig mondható le! Erről a szervezőket írásban 
tájékoztatni szükséges (KAPCSOLAT). 

A rajtszám felvételekor az aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek 
leadni. 

 

DÍJAZÁS 

 

Korcsoportonként és nemenként az első három versenyzőt oklevéllel és 
éremmel díjazzuk, továbbá minden teljesítő befutóérmet kap! 

 

https://cserszegtomajfutas.wixsite.com/cstfutas


 
 

ÖLTÖZŐK, WC, TISZTÁLKODÁSI LEHETŐSÉG 

 

A focipályához tartozó épületben található, nyitva tartása a rendezvény végéig, 
17:00 óráig. 

  

VERSENYORVOS – A verseny napján biztosítjuk. 

 

AZ ÚTVONAL BIZTOSÍTÁSA 

 

Az indulók a forgalomtól teljesen elzárt területen futnak. 

 

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK, ÚTLEZÁRÁSOK 

 

A versenynek kijelölt pakolója a focipálya déli oldalán található üres területen 
kerül kijelölésre. A parkolást polgárőrök segítik. 

 

HIVATALOS VERSENYZÉSI FELTÉTELEK 

 

A REGISZTRÁCIÓ kitöltésével minden induló elfogadja a versenykiírásban 
foglaltakat, a versenyzési feltételeket. 

Mindenki saját felelősségére indul, az egészségi állapota megfelel a versenyen 
való részvétel feltételének. Az eredménylistára kerülés és az oklevél 
megszerzésének feltétele a vállalt táv teljesítése saját lábon. A futás közben 
zenelejátszó használata nem ajánlott, helyette a madárcsicsergés és a szél 
hangjának élvezete javasolt. 

 



 
 

A futók folyamatos kísérése veszélyes és tilos! Kutyával futni tilos! 

Hulladékok eldobása csak a frissítőpontok közvetlen közelében megengedett. A 
rajtszám elöl viselendő. Az útvonalon a közlekedési szabályok betartása 
kötelező. Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklám-
tevékenység csak a szervező előzetes, egyeztetett formában és módon 
végezhető. 

A rendező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát 
korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. 

A szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont változtatásának 
jogát. 

Az aktuális meteorológiai adatok tükrében a szervező dönthet a rendezvény 
végleges bezárásáról, szüneteltetéséről vagy elhalasztásáról. A rendező 
fenntartja a jogot, hogy a versenyről és a versenyzőkről fotót és filmet készítsen, 
melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik. 


