
Időpont / Helyszín
A verseny időpontja: 2019. május 25. szombat

A rajt helyszíne: Geszteréd, Községi Park (GPS koordináta: 47.765050, 21.776717) 
Versenyközpont: Geszteréd, Petőfi u. 8 

Verseny előtti bemelegítés 8.45-kor

Rajt: 9.00 órakor – 1927 m és 5000 m

Rendező / Információ
Geszterédi Aranyszablya Társaság, 4232 Geszteréd, Kállói u. 2.

telefon: +36 30 943 41 00/ web: www.geszterediaranyszablya.hu / e-mail: info@geszterediaranyszablya.hu 

Versenyiroda

Geszteréd, Községi Park

Versenyszámok

 W 1.927 m-es futás a Geszterédi Aranyszablya megtalálási évének emlékére
 W 5.000 m-es futás az elpusztult középkori templom helyéig és vissza
 W 10.000 m-es futás az Aranyszablya emlékhelyéig és vissza

Rajtszámok

A rajtszámok versenyszámonként eltérő alapszínűek, így könnyen megkülönböztethetők.

Útvonalak / Km jelzések

A pálya teljes 5.000 m-es szakaszából 1.000 m közút, 4.000 m mezei egyenespálya, 50 méterenként jelölő ka-
rókkal kitűzve, 2.500 m-nél forduló. A forduló különlegessége, hogy a korai középkor során elpusztult korábbi 
falu templomának helyénél van. A 10.000 méteres pálya mezei, erdei terep, az Aranyszablya emlékhelyéig és 
vissza.
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Rajt, cél

RAJT-CÉL: Geszteréd Községi Parkban felállított rajtkapunál van, időmérő órával és befutófolyosóval van ellátva.

Kezdési Időpontok
8.00 - 8.45 helyszíni nevezés, rajtszámok átvétele
9.00  RAJT  1927 m női / férfi futam majd eredményhirdetés
  RAJT 5000 m női / férfi futam majd eredményhirdetés 
  RAJT 10000 m női / férfi futam majd eredményhirdetés 
 

Öltözők, ruhatár, WC

A versenyirodától 150 m-re Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermében, női- és férfi öltöző, WC áll az 
indulók rendelkezésre. Itt helyezhetik el az indulók személyes tárgyaikat. A ruhatár 12.00 óráig üzemel. A 
ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk! 

Befutó frissítő állomás

A célban a versenyzők vizet, almát, banánt, müzlit tudnak magukhoz venni.

Időmérés

Egyéni chipes időmérésre nincs lehetőség. Célba érkezéskor az időmérő órával együtt fotó készül minden 
résztvevőről, mely képgalériánkból letölthető.

Eredménylista

A verseny eredménylistája a versenyt követő héten, a weboldalunkon elérhető lesz. 

Korhatárok
1.927 m-es távon 10 év alattiak is indulhatnak, az 5.000 m-es távon az alsó korhatár 10 év, a 10.000 m-es távon 
az alsó korhatár 14 év. 

Nevezési díjak / Nevezési határidők

Egyéni nevezési díj, akik 2019. május 10-ig regisztrálnak és neveznek: 1000 Ft.
(14 év alatti versenyzőnek a nevezési díj: 500 Ft)
Egyéni nevezési díj, akik, a verseny napján 2019. május 25-én neveznek: 2.000 Ft.
A nevezési díj befizetése mindkét esetben a verseny napján a rajtszám átvételekor fizetendő készpénzben a helyszínen.



Nevezési díj tartalma

 W A rajtcsomagban: 

• rajtszám

 W A befutócsomagban:

• ásványvíz, alma, banán, müzliszelet

 W INGYENES részvétel az aznapi Aranyszablya Fesztiválhoz kapcsolódó programokon

 W egészségügyi és rendőri biztosítás

 W egyedi, az Aranyszablya Társaság által készíttetett befutóérem

 W online képgaléria, INGYENESEN letölthető képekkel

 W INGYENES parkolás Geszteréden a Fesztivál helyszínének közelében 

Nevezés / Előnevezés

 W ELŐNEVEZÉS ON-LINE:

A www.geszterediaranyszablya.hu weboldal ESEMÉNYEK aloldalán a FUTÓVERSENY saját neveztető rend-
szerében kell a regisztrációt és a nevezést elvégezni. 

A nevezési díjak adminisztrációja és a rajtszámok adása manuálisan történik.

 W LEVÉLBEN: 

A nevezési lap olvasható kitöltésével és aláírásával lehetséges a nevezés. A versenyszámonkénti nevezési lapok 
és egészségügyi nyilatkozat a www.geszterediaranyszablya.hu weboldal NEVEZÉS aloldaláról nyomtathatók ki. 

 W SZEMÉLYESEN: 

Személyes nevezés 2019. május 2-tól lehetséges a Geszterédi Gajdos János Művelődési Házban.

4232 Geszteréd, Kossuth u. 80.  

 W NEVEZÉS A VERSENY NAPJÁN:

 Nevezni a helyszíni versenyirodán: 4232 Geszteréd Községi Park 

Nyitva tartás:  
2019. május 25. szombat 8.00 – 12.00 óráig  
Az indulók száma NINCS KORLÁTOZVA a helyszíni nevezéskor sem. 

 W NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE – készpénzben a verseny napján, a verseny kezdete előtt a helyszínen 



Érem / Díjazás

Célba érkezéskor MINDEN VERSENYZŐ érmet kap. Az alábbi helyezettek serleget, oklevelet kapnak. 

Versenybíróság

A versenybíróság elnöke vezeti a versenyt, irányítja a versenybíróság munkáját és dönt az esetleges vitás 
kérdésekben. A versenybíróság elnöke Dr. Kóti Csaba. A versenybíróság tagjai:  Kiriminé Kovács Hajnalka, 
Szőke László

Versenyorvos

A verseny orvosa: Dr. Kóti Zsuzsa

Az útvonal biztosítása

Az indulók az útvonalon mindenhol elsőbbséget élveznek, így az útvonal közúti szakaszán teljes pályás útle-
zárások mellett haladhatnak. Az útvonal teljes hosszában rendezői, polgárőri biztosítás irányítja a forgalmat. 

Aranyszablya Fesztivál

2019. május 25-én 9.00 órától szabadtéri fesztiválra várjuk nevezett versenyzőinket a Geszterédi Községi Park-
ba. Már nevezett versenyzőknek és hozzátartozóknak a fesztivál programjain való részvétel ingyenes. A prog-
ram megtekinthető honlapunkon és Facebook oldalunkon.

Hivatalos Versenyzési Feltételek

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló elfogadja a verseny-
kiírásban foglaltakat, a versenybíróság közreműködését és betartja a verseny szabályait. Ezzel a versenyzők 
elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való rész-
vétel feltételének. Az egészségügyi nyilatkozatban a versenyorvost tájékoztatják betegségükről, ha az orvos 

1.927 m /Oklevél/ 

1. hely, női / 1. hely, férfi  

2. hely, női / 2. hely, férfi  

3. hely, női / 3. hely, férfi

5.000 m /Serleg+Oklevél/ 

1. hely, női / 1. hely, férfi  

2. hely, női / 2. hely, férfi  

3. hely, női / 3. hely, férfi

10.000 m /Serleg+Oklevél/ 

1. hely, női / 1. hely, férfi  

2. hely, női / 2. hely, férfi  

3. hely, női / 3. hely, férfi



szükségesnek ítéli, alávetik magukat vizsgálatnak. 

VERSENYSZABÁLYOK:

 W az egészségügyi nyilatkozat kitöltése minden nevezőnek kötelező 

 W a rajtszámon lehetséges a közeli hozzátartozó nevét és telefonszámát megadni

 W a versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt feltételeket és 
betartja a versenyszabályzatot

 W a versenyből kizárásra kerül, aki rajtszám nélkül versenyez, vagy azt nem látható helyre rögzíti, eltakarja, 
összehajtja

 W a pálya elhagyása, rövidítése kizárást von maga után

 W a teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - a versenyző társakkal szemben sport-
szerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek

 W kizárásra kerül, aki a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve hiá-
nyosan tölti ki

 W a pálya útvonalán ellenőrző pontok kerülnek elhelyezésre, melyeknél a versenybírók ellenőrizhetik a ver-
senyzők elhaladását

 W kísérő autó, kísérő kerékpár alkalmazása kizárólag csak a szervezők részére megengedett

 W a verseny színhelyein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért nem vállalunk felelősséget

 W a versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos

 W az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervező előzetes engedélyé-
vel, egyeztetett formában és módon végezhető

 W a rendező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bár-
mikor lezárja

 W a szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont változtatásának jogát és az aktuális meteo-
rológiai adatok tükrében a szervező dönthet a sportrendezvény, illetve a futamok végleges bezárásáról, 
szüneteltetéséről, vagy elhalasztásáról

 W a rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsen, melyek a továb-
biakban a rendező tulajdonát képezik

A versenybíróság minden versenyzőnek sikeres és sportszerű versenyzést kíván!


