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II. Szentlőrinc-Királyegyháza jótékonysági futóverseny 

V E R S E N Y K I Í R Á S 

 

A verseny rendezője: Szentlőrinv Város Önkormányzat, Királyegyháza Felvilágoztatásáért 

Közalapítvány, Lafarge Cement Magyarország Kft. és a PSN Zrt. 

A verseny fővédnöke Koltai Péter, Szentlőrinc Város polgármestere 

Időpont: 2016. szeptember 16. péntek 

Versenyközpont: Lafarge parkoló (7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz) 

Versenyszámok 

1. Rövid táv 

Útvonal: Lafarge parkoló – Királyegyháza település tábla – Lafarge parkoló. (végig 

kerékpár úton zajlik a futás) 

Táv: 3 kilométer 

2., Hosszú táv  

Útvonal: Lafarge parkoló – Királyegyházai kerékpárút – Lafarge elkerülő út – 

Tarcsapuszta – Szentlőrinc település tábla (félig kerékpár úton) – Szentlőrinc Pécsi 

utca – Szentlőrinc Deák Ferenc utca – Szentlőrinc Hunyadi János utca – 

Királyegyháza felé vezető kerékpár út – Lafarge parkoló 

    Táv: 11 kilométer 

II. Nevezés: 

A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat, ha vállalja a versenykiírásban szereplő 

feltételeket, és betartja KRESZ általános szabályait. A regisztrációs felületen található 

felelősségvállalási nyilatkozatok kitöltése (18 év alatti személynél a nevezéshez írásbeli szülői 



vagy gondviselői hozzájárulás szükséges), amelyet a rajtszámok átvételekor a szervezőknek 

kell leadni.  

A futóversenyekre korhatár nélkül bárki nevezhet, de a 11 km-es távot hosszára és a fokozott 

terhelésre való tekintettel csak gyakorlott, napi edzésben levő futóknak ajánljuk. 

Online előnevezés az interneten, a http://www.lafarge.hu/hir/nyilt-nap-es-futoverseny-a-

lafarge-cementgyarban oldalon 2016. szeptember 14. szerda 16 óráig lehetséges. 

Az online regisztráció esetén kérjük a helyes versenytávot választani és a versenyző pontos 

adatait megadni. 

Helyszínen nevezni 2016. szeptember 16.-án 13:00 – 13:30 óra között a 3 km-es távra és 

17:00 -17:45 óra között a 11 km-es távra a Lafarge parkolójában van lehetőség.  

A nevezési díjat akár online, akár helyszíni nevezés esetén a helyszínen, 2016. szeptember 

16-án készpénzben kell befizetni!  

Az előzetesen online nevezők és a helyszínen nevezők is rajtcsomagjukat (kulacs és kitűző) 

és rajtszámukat a fenti időpontban és helyszínen vehetik át. 

Nevezési díj :  

1, 3 km-es táv  

Online és helyszíni nevezés esetén 18 év alatt:  díjmentes 

  Online és helyszíni nevezés esetén 18 év felett:  500.- forint/fő 

 

 2,  11 km-es táv 

Online és helyszíni nevezés esetén 18 év alatt:  díjmentes 

  Online és helyszíni nevezés esetén 18 év felett:  500.- forint/fő 

Értékelés, díjazás: 

Minden résztvevő ajándék kulacsot kap (a Lafarge Cement Magyarország Kft. jóvoltából) 

és egy kitűzőt a jótékonysági futóverseny logójával.  

A 3 km-es táv első három helyezettje érem- és tárgyjutalomban részesül, az alábbi 

korcsoportok szerint. 0-14 éves lány és fiú / 14-18 éves lány és fiú / Felnőtt női és felnőtt 

férfi. 

A 11 km-es táv első három helyezettje érem- és tárgyjutalomban részesül, az alábbi 

korcsoportok szerint. Felnőtt női és felnőtt férfi. Minden résztvevő rajtszáma alapján 

ajándéksorsoláson vesz részt.  



Különdíjak : 

A 3 km-es táv legfiatalabb versenyzője / versenyzői különdíjban részesülnek, továbbá a 11 

km-es táv legidősebb versenyzőjét is különdíjjal jutalmazzák a szervezők. 

Egy versenyző csak egy kategóriában lehet díjazott! 

 

Szolgáltatások:  

A verseny, ahol lehet a Szentlőrinc-Királyegyháza és Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpár úton 

zajlik. Szentlőrinc Városában nyitott kerékpársávon zajlik a verseny. Mindkét táv esetén 

rendőri felügyelet továbbá polgárőrök, önkéntes tűzoltók és egyéb önkéntesek segítségével 

biztosítjuk a helyszínt. A verseny rendezői a Lafarge parkolóban állandó orvosi felügyeletet 

biztosítanak a résztvevők számára. A Lafarge parkolóban frissítő állomás lesz ahol 

vízautomata áll rendelkezésre. A 11 km-es távon két frissítő állomás kerül kialakításra, ahol 

vizet vehetnek magukhoz a versenyzők. A Lafarge parkolóban mosdó található.  

A verseny helyszínén és annak közvetlen környezetében, bármilyen kereskedelmi- és 

reklámtevékenység csak a rendező, Szentlőrinc Város Önkormányzat előzetes engedélyével, 

végezhető. 

Rajt időpontok: 

 

3 km-es táv rajt:    13:45 

Eredményhirdetés:     14:45 

 

11 km-es táv rajt:     18:00 

Eredményhirdetés, ajándéksorsolás:  az első befutó célba érkezése után 30 perccel, 

legkésőbb 19:30 

A rendező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor 

lezárja. A rendező egyben fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát is. 

A verseny kapcsolattartójának elérhetősége: 

Tóth-Lauts Brigitta 

Tel: 30/665-7007 

e-mail: palyazat@szentlorinc.hu 

A verseny szakmai rendezőjének elérhetősége:   



Németh Károly       

Tel: 20/497-0340 

e-mail: nkpecs@gmail.com 


