
XXV. FENYVES FUTÁS 
2022. augusztus 20. 

Kedves Futó Barátaink! 

Örömmel értesítünk Titeket, hogy idén nyáron is lesz Fenyves Futás, ahová a szokásos szép környe-
zetben és a szintén szokásos jó hangulattal, valamint nagy-nagy szeretettel várunk Titeket! ☺ 

Versenyközpont: Komárom-Koppánymonostor, Ifjúsági tábor 

Útvonal:  Fenyves erdő (13,2 km), Duna-part (3,2 km) 

A verseny ideje:  2022. augusztus 20. 

A versenyen két táv teljesítésére van lehetőség:  3,2 km  Rajt: 11:00 órakor 
 13,2 km  Rajt: 11:30 órakor 

NEVEZÉS: 

1./ ONLINE  
A rendezők és a versenyzők érdekében elsődlegesen kérjük a nevezést az ONLINE nevezési oldalon 
beküldeni (2022.08.18. 24.00 óráig). A nevezés beküldésével elfogadod a résztvevői nyilatkozatot. 

Kérjük, hogy éljetek az online regisztráció lehetőségével, mivel technikai okokból legfeljebb 
400 futó számára tudjuk a chipes időmérést biztosítani. Az előzetesen regisztráló futók termé-
szetesen elsőbbséget élveznek 

2./ Helyszínen 
A helyszínen kihelyezett nevezési lap értelemszerű kitöltésével kell a nevezést leadni. Családi neve-
zés esetén személyenként töltsetek ki nevezési lapot! 

NEVEZÉSI DÍJ:  2.500 Ft/fő  
Kedvezményes családi nevezési díj (3 főtől): 2.000 Ft/fő  
Befizetés a helyszínen 

Jelentkezés a helyszínen:  08:00 – 10:30 

   Előzetesen nevezettek itt vehetik át az előkészített chipet a fizetés után 

OVIS FUTÁS 

Idén is lesz OVIS FUTÁS. A távot teljesítő minden gyermek csokit és érmet kap!  
RAJT: 10:00 órakor  Az ovis futáson a részvétel ingyenes. Táv: kb. 200 m. 

 
KATEGÓRIÁK 
 *A 13,2 km-es távon 10 éven 
aluli gyermekek nem indul-
hatnak! 
 
A 3,2 km-es és 13,2 km-es tá-
von indulókat korosztályon-
ként értékeljük. 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 



 
 
Eredményközlés 

A versenyközpontban kivetítőn jelenítjük meg az eredményeket, valamint online eredményközlő 
rendszert üzemeltetünk 

A rendszer a WI-FI-t használni tudó eszközökön érhető el. 

A WI-FI hálózatok közül az ”eredmény”-t kell kiválasztani, nyílt rendszerű, jelszó nélkül lehet csat-
lakozni hozzá (Célszerű a mobilnet kikapcsolása) 

A megnyitott böngészőbe a http://eredmeny.hu címet kell beírni. 

 
 
DÍJAZÁS: A mindkét távon, minden korosztály első három helyezettje érem díjazásban részesül. 

 Különdíjban részesül a 13,2 km távon induló legfiatalabb és legidősebb női és férfi ver-
senyző. 

 Az első 250 érvényesen nevező futó a verseny emblémájával ellátott pólót kap. (A neve-
zési lap online kitöltésével előzetesen regisztráló futók a pólók kiosztásánál is elsőbbséget 
élveznek.) 

 A verseny után a résztvevőket és őket elkísérő hozzátartozóikat ingyenes gulyáspartival 
várjuk. 

 

 

A szokásos jó hangulatot zenével és tombolasorsolással fokozzuk. 

 

 
Szeretettel várunk Komárom — Koppánymonostoron 2022. augusztus 20-án 

a XXV. FENYVES FUTÁSON! 

Információ: Dobi Zsigmond 06-30-4239-101 / www.kefekomarom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kefekomarom.hu/

