
Futapest Versenyszabályzat 
 
Futóútvonal, közlekedési szabályok 
A futóverseny útvonala nincs lezárva, számítani kell a futóversenyről mit sem tudó 
közlekedőkkel (gyalogosok, kerékpárosok, lovasok, gépjárművek) való találkozásra. A versenyző 
köteles betartani a közlekedésre vonatkozó általános szabályokat, törekednie kell a 
konfliktusok elkerülésére, a nézeteltérések békés megoldására. 
 
Eltévedés 
A pályát szalagozással és nyilakkal jelöljük, km táblákat helyezünk ki, valamint helyenként 
rendezők is mutatják az utat. Azonban nem tudunk több kilométernyi útszakaszt 
folyamatosan szemmel tartani, ezért előfordulhat, hogy a kihelyezett jelzéseket mások 
elbontják vagy áthelyezik. 
Ezért elvárjuk, hogy a versenyző a rajt előtt tanulmányozza a futóútvonal térképét és 
jegyezzen meg minél több támpontot magának, ami segíti a tájékozódásban. A legtöbb 
versenyen lehetőség van a futóútvonal letöltésére gpx formátumban. A futás során 
folyamatosan figyelni kell a jelzésekre, különösen az útelágazásoknál, nem szabad gépiesen 
az előző futót követni. A versenyzőnek kötelessége futótársa után kiabálni (némákra ez nem 
vonatkozik), ha az rossz irányba fordul. Ha a versenyző olyan helyre ér, ahol biztos benne, 
hogy a pályakijelölést elbontották vagy elterelték és ezért az utána következők 
eltévedhetnek, kötelessége minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy ne legyen 
eltévedés, még ha ez az időeredményét le is rontja. 
 
Távolság mérés pontossága 
Az útvonalat GPS készülékkel rögzítjük és GPS alapú térképre rajzolva mérjük le. Aki már 
használt GPS készüléket tapasztalhatta, hogy ha többször lefutja ugyanazt az útvonalat, 
mindig más útvonalat ad vissza a készülék. A térképeknek is megvannak a pontossági 
korlátai. Általánosságban az általunk megadott pálya hosszában és a km jelzések helyében 
1-2%, a magassági adatokban 3-4 % pontatlanság előfordulhat. 
 
Tömegközlekedés, parkolás 
Kérjük, hogy aki teheti, jöjjön tömegközlekedéssel, vagy szervezzetek egymás között 
telekocsikat. Kérjük, hogy ne álljatok kapubejárókba és egyéb olyan helyre, amit a KRESZ 
nem enged meg. A szabálytalan parkolással veszélyeztetitek a következő futóverseny 
megrendezését, mert az olyan helyeken nem szívesen várnak vissza minket, ahol sok 
problémát okozunk. 
 
Felkészülés, felelősség, öltözködés 
A versenyző felelőssége, hogy az eseményeinkre egészségesen, testileg és lelkileg 
felkészülten érkezzen. Terepfutás révén számítani kell a pálya és az időjárás nehézségeire. 
A versenyzőnek gondoskodnia kell az időjárásnak és a terepnek megfelelő ruházatról, 
cipőről. 
A versenyen és az eredményhirdetésen is csak fedett alsó- és felsőtesttel szabad részt venni. 
Minden versenyzőnek alá kell írnia egy nyilatkozatot, amelyben elfogadja a 
versenyszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót, kijelenti, hogy a versenyen saját 
felelősségére indul és a rendezőségtől kártérítést semmilyen jogcímen nem igényelhet.  
 



Fényképezés 
A versenyzőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a neve megjelenjen a nyilvános 
eredménylistában és a fényképe illetve videofelvétele a versenyről szóló tudósításokban. 
Minden versenyzőnek szerepelnie kell az eredménylistában, különben a sorrend, a helyezési 
számok nem felelnének meg a valóságnak. Lehetőség van álnéven történő indulásra, ha 
valaki ezt kellően megindokolja, de a video- és fényképfelvételekről való törlést nem 
vállaljuk. 
Ezért ha valaki a nyilvánosság előtt teljesen rejtve szeretne maradni, akkor induljon olyan 
eseményen, ahol nem készülnek fényképfelvételek és eredménylista. 
 
Rajtszám viselése 
A versenyeinken az Egyesület által az adott versenyre kiadott rajtszámmal lehet indulni. 
Lehetőség van laminált vagy pólóra nyomtatott, többször használható rajtszám igénylésére 
is. 
A rajtszámot a felsőtesten, elöl, középen kell viselni. Tilos a versenyen rajtszám nélkül 
indulni, a versenyzőket kísérni akár futva, akár biciklivel vagy más módon. Gyermek vagy 
fogyatékos versenyzők kíséréséhez külön engedélyt lehet kérni. 
 
Időmérés 
Az időmérés másodperc pontossággal történik a rajtnál és a célba éréskor is. 
A rajtidő mindenkinél ugyanaz, mert így lehet biztosítani, hogy ha előbb érsz be a célba, 
mint a másik, akkor tudod, hogy megelőzted az eredménylistában is. Lehetőség van késve a 
mezőny után indulni, de akkor is a többiek rajtidejét kapod meg. A célba érés ideje az a 
pillanat, amikor a rajtszámodat rögzítik a számítógépben. A versenyt követően a 
befutóidőket videofelvételről ellenőrizzük, pontosítjuk. Fontos, hogy ha bármilyen okból a 
rajtszámodat nem tudták leolvasni a célban, menj vissza a számítógép előtt ülő rendezőhöz 
és egy olyan pillanatban, amikor nem fut be más, mutasd meg neki a rajtszámodat. Tilos a 
számítógép előtt ülő rendezőt más ügyben zavarni, mert akkor nem tud odafigyelni a 
beérkező futók rögzítésére. 
Ugyancsak tilos a célban felállított videokamera és a fényképező rendező elé állni, mert 
akkor nem tudjuk hitelesen dokumentálni a célba érkezést. 
Csipes időmérést nem alkalmazunk, mert az sokkal drágább, amit a futókkal kéne 
megfizettetni, rengeteg elektronikai hulladékkal jár és egyáltalán nem szűr ki minden 
hibalehetőséget, gyakorlatilag teljesen értelmetlen, amíg nem kell folyamatosan 
másodpercenként több futót érkeztetni. 
Az eredménylistát egy elsődleges ellenőrzés után kifüggesztjük a versenyközpontban, 
a honlapunkra pedig a videofelvétellel történt összeolvasás után tesszük fel. 
 
Egészségügyi biztosítás 
Minden rendezvényünkre mozgóőrséget rendelünk, bár ezer fő alatt nem lenne kötelező. Ez 
mentőgépkocsit és szakképzett mentőápolót jelent. Kérünk, hogy ha balesetet észlelsz, 
először a célban állomásozó mozgóőrséget vagy a rendezőket értesítsed, hogy ők 
koordinálják a mentést. 
 
 
 
 
 



Regisztráció, nevezés 
A versenyeinken elsősorban előnevezéssel lehet indulni, a helyszíni nevezést csak 
korlátozottan tesszük lehetővé. A helyszíni nevezésnél nem csak a létszámot nem tudhatjuk 
előre, hogy hány futóra kell felkészülni és számukra ellátást biztosítani, de a helyszíni 
adatrögzítés során könnyebben előfordulhat, hogy hibásan kerül be a számítógépbe a futó 
neve, kora, neme, versenytávja, és e hibák javítása jelentősen késleltetheti az 
eredményhirdetés megkezdését. 
 
Fizetés 
A nevezési díjat és a tagdíjat készpénzben vagy átutalással lehet fizetni. 
A készpénzes befizetésekről nyugtát vagy számlát állítunk ki. 
Kérjük, hogy akik egy egyesületből, egy családból, egy közösségből stb. érkeznek, egy 
összegben fizessék ki az összes futó díját, hogy kevesebb papírmunkánk legyen. 

Átutalás 
Az átutalással érkező nevezési díjakról minden esetben számlát állítunk ki. 
A tagdíjról nem kell számlát kiállítanunk, az átvételt igazolja a banki számlakivonat. 
Fontos, hogy számlát csak a számlatulajdonos nevére és a banki átutalás közleményében 
magadott címre tudunk kiállítani. Ha magánszemély utal a saját számlájáról és a közlemény 
rovatban sem adja meg a számlázási címet, nem tudunk számlát kiállítani az egyesülete 
vagy cége nevére! 
Ha az egyesületed könyvelője nem bízik benne, hogy utólag megkapja az átutalt nevezési 
díjról a számlát, lehetőség van rá, hogy előbb kiállítjuk a számlát, és utólag történik meg az 
átutalás. 
 
Díjazás 
A legtöbb versenyen osztunk befutóérmet, ami valamivel kisebb, és a korcsoportos dobogós 
helyezetteknek érmet, ami valamivel nagyobb. Az abszolút győztesek kupát kapnak. A 
célba érők általában kapnak egy kicsi csoki vagy müzli szeletet. A dobogósoknak az érem 
mellé pár száz forint értékű ajándéktárgyat. Az eredményhirdetés után sorsolás is szokott 
lenni, ahol bárki nyerhet, aki személyesen jelen van. 
A díjakat kérjük a helyszínen, személyesen átvenni vagy valakit megbízni az átvétellel, 
utólagos postázásra nincsen kapacitásunk. Az át nem vett érmeket a következő versenyek 
valamelyikén lehet átvenni, ha valaki azt előzetesen email-ben kéri. 
 
Kutyával futás 
A kutyával futás a versenyeinken általában nem megengedett. Egyrészt vannak futók, akik 
félnek a kutyáktól, másrészt a hámba fogott kutya által húzott versenyző előnyben lehet a 
többi futóval szemben.  
 
Környezet- és természetvédelem 
A futóútvonalat, amit használunk, adjuk vissza a természetnek ugyanolyan állapotban, 
ahogyan találtuk, hogy máskor is visszajöhessünk ide. Függetlenül attól, hogy a terület 
milyen védettségi fokozatot élvez, ne dobálj el semmit, ne térj le a kijelölt útvonalról. Ha 
megteheted, hozzál magaddal saját poharat, saját víztartályos hátizsákot. Persze tartsd be az 
adott területen érvényes természetvédelmi, vízbázisvédelmi stb. előírásokat is. 
A versenyközpont tisztaságára is ügyeljél. Tilos a saras cipőt a mosdóban, zuhanyozóban 
lemosni, mert a sártól eldugulhat a lefolyó. Társaidat is figyelmeztesd erre! Ha valaki 
eldugítja a lefolyót, az a versenyből történő kizárással is járhat. 



 
Sportszerű viselkedés 
Ez egy tömegsport rendezvény, ahol a minél jobb egyéni eredmény elérése mellett legalább 
olyan fontos a közösségi futás élménye, a futótársakkal való baráti kapcsolat ápolása. 
Ha úgy látod, hogy bármelyik futótársad segítségre szorul, például elesik, rosszul van, 
eltéved, gondolkodás nélkül állj meg segíteni neki. Ha gyorsabb futó jön mögötted, ne tartsd 
fel, ne akadályozd az előzésben. A futótársaiddal, a rendezőkkel, de még a kívülállókkal is 
viselkedj udvariasan, tisztelettudóan, ne sértsed, ne bántsad meg őket. Ne tegyél 
különbséget a futók között a szerint, hogy ő profi vagy amatőr, edzett vagy felkészületlen, 
ultrafutó vagy rövid távú futó, minden ember más élethelyzetből kerül ide. 
 
Óvás, észrevétel, büntetés, kizárás 
Óvás nincs, illetve észrevételnek hívjuk. 
Akinek bármilyen olyan eseményről tudomása van, ami befolyásolta a verseny eredményét, 
például másik útvonalon futott valaki, fel lett cserélve két rajtszám, hibás adat szerepel az 
eredménylistában, nem szerepel valaki az eredménylistában, sportszerűtlenül viselkedett 
valaki stb. köteles erről lényegre törően, tárgyilagosan tájékoztatni a versenybírót, 
főszervezőt. A dobogós helyezéseket érintő javításokat igyekszünk ott azonnal elvégezni, az 
ilyen észrevételeket kérjük azonnal megtenni, a többi javítást ráér az eredményhirdetés után 
elvégezni. Az észrevételeket utólag is meg lehet tenni, lehetőleg email-ben, ilyenkor az 
esetleg elmaradt érmeket utólag pótoljuk. 
A rendezőség fenntartja a jogot, hogy a versenyen tapasztalt különböző viselkedéseket, 
eseményeket, a versenyszabályzat be nem tartását az arányosság elve alapján különböző 
módon figyelme vegye, büntesse, illetve jutalmazza, úgy mint: 
időeredmény korrekciója, időbüntetés, időjóváírás, különdíj, versenyből vagy 
versenysorozatból történő kizárás, egy vagy több versenytől való eltiltás. 
 
Budapest, 2020. február 13. 


