
A 2018. évi Futapest sorozat éves összesített pontversenyének kiírása 

1. Versenytáv kategóriák 
a) a rövid távú pontversenybe számítanak a 8 km-nél rövidebb versenyek eredményei. 
b) a hosszú távú pontversenybe számítanak a 8 km-es vagy hosszabb versenyek eredményei. 
Ha valaki egy éven belül rövid és hosszú távú versenyeken is gyűjtött pontot, a pontjait 
automatikusan abban a távban összesítjük, amelyikben többször indult. A másik távra átvitt 
pontokat elfelezzük. A 0.5 pontot felfele kerekítjük. 
(Egyrészt nem szeretnénk, ha egy versenyeredmény kimaradna az összesítésből csak azért, mert bármilyen 
okból valaki a megszokottól eltérő versenytávon szeretne indulni, másrészt azt sem szeretnénk, ha ezzel a 
lehetőséggel élve valaki taktikázna a jobb összesített helyezés elérése érdekében.) 
Ha ugyanazon a versenyen több versenyszám közül lehet választani, például van 12 km-es és 21 km-es 
verseny is, a 12 km-en indult versenyzők és a 21 km-en elindult versenyzők pontjai is a hosszú távú versenybe 
fognak beszámítani, tehát ketten is 25 pontot visznek magukkal, mint győztesek. 

2. Korcsoportok 
A rövid távon  10,  a hosszú távon  8 korcsoport lesz: 
Rövid táv:  ...-10 év, 11-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-99 év 
Hosszú táv:         ...-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-99 év 
A versenyzők életkorát a tárgyév (2018) és a születési év különbségeként számítjuk. 

3. Nemek: - minden kategóriában külön rangsoroljuk a férfiakat és a nőket. 

4. Pontszámítás általában: 
Helyezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - 99 

Pont 25 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Hegyifutó Bajnokság - Kékestető: 
Helyezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 99 

Pont 50 40 34 30 28 26 24 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6. Pontok összesítése 
A 2018. évben 24 versenyt terveztünk. Az év végén a legmagasabb 22 pontszámot adjuk 
össze. Ha valaki több mint 22 versenyen indult, a legalacsonyabb pontszámai kiesnek. 
(Ha egy verseny elmaradna és csak 23 verseny lesz, akkor a legjobb 21 eredmény számít). 
Az éves pontverseny végeredményébe csak azok a versenyzők kerülnek bele, akiknek a 2018. 
év során legalább három versenyen van eredménye. 

7. Díjazás 
Az éves pontverseny kategóriánkénti 1-3. helyezettjei kupát kapnak. 
A lehetőségeink függvényében egyéb díjazás is lehetséges. 
Az abszolút pontversenyben (korcsoporttól, nemtől és távtól függetlenül) az év során legtöbb 
pontot gyűjtött versenyzők is kapnak kupát. 
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