
Run4night 

Szabály: 2019. 08. 24-én, szombatról vasárnapra virradóra 
kerül megrendezésre a Run4night éjszakai futás, amely 
egyben a Fitt Family versenysorozat 11. állomása is. Este 6 
órától reggel 6 óráig várjuk az Erzsébet Ligetben a rekortán 
pályán a futókat.  

Egy kör szűken 1500 méter, melyet gyalogolva, meg-meg pihenve, vagy futva lehet 
teljesíteni, azonban a rendezvény helyszínét a teljesítés közben nem lehet elhagyni. 
Bármennyit engedélyezett pihenni, viszont az időeredmény, illetve a táv is számít. 
A lent megjelölt távoknál többet is lehet futni, aki szeretne még hozzá tenni a liget 
rekordjához, de értékelni a fitt family-ben 21 km-ig, vagyis 14 körig értékelünk, mint 
ahogy előzetesen a rendezvény is hirdetve volt. 

Értékelés: a következőképpen zajlik. Amennyiben a család regisztrál és részt vesz a 
rendezvényen, regisztrált tagonként 50 pont jár. Ehhez adódik hozzá az adott 
eseményen elért eredménye, melyet a táv és az időeredmények függvényében 
teszünk majd közzé az eseményt követően.  Összes pontszám = részvételi pont + 
eredményért járó pont. Kivéve: szupermini, mini kategória. Szupermini, mini 
kategóriásoknak az idejét nem mérjük. Szupermini életkorú gyermekeknek 1 kört 
kell futni (1500 méter), és a szülővel kézen fogva kell beérni. A teljesítésért 50 pontot 
kapnak. A mini kategóriások két táv közül választhatnak 1 kör, ezért 50 pontot 
kapnak, 2 kör ezért 100 pontot kapnak.  

Tini, gimi, illetve a felnőtt kategóriában választható távok 2 kör (3km), 4 kör (6km), 
9 kör (13,5km), 14 kör (21km). Az időeredmények és a táv függvényében jár a 
pontszám. Minden fent megjelölt távban az időeredményeket kategóriánként 
rangsoroljuk, és az alábbi pontozás szerint értékeljük. Ezenkívül 2 kör teljesítése 
esetén plusz pont nem jár, viszont 4 kör esetén + 50 pontot adunk, 9 kör esetén 
plusz 100 pontot, 14 kör esetén plusz 200 pontot. 

 
1. helyezett: 150 pont 
2. helyezett: 140 pont 
3. helyezett: 130 pont 
4. helyezett: 120 pont 
5. helyezett: 110 pont 
6. helyezett 100 pont 
7. helyezett: 90 pont  
8. helyezett: 80 pont 
9. helyezett: 70 pont 
10. helyezett: 60 pont 
Első 100-ban: 40 pont 
Első 200-ban: 30 pont 



Első 300-ban 20 pont 
Első 500-ban 10 pont 
Első 1000-ben 5 pont 
2000-ben 4 pont 
3000-ben 3 pont 
4000-ben 2 pont 
Minden további 1 pont 

 

Menete:  

- Aki előnevezett, annak az előnevettek sorba kell beállni és átvenni a 
rajtszámot, és ha van chipet. 18 év alatt szülői beleegyező nyilatkozatot 
tölteni. 

- Ha helyszínen szeretne nevezni, akkor először a Run4night nevezési lapját a 
ki kell tölteni, illetve annak költségét megfizetni. 18 év alatt szülői beleegyező 
nyilatkozat töltése itt is kötelező.  

- Ezután kell jelentkezni a pontgyűjtő füzettel, illetve a rajtszámmal a Fitt 
Family-s pultnál, ahol a Fitt Family-s sorszámok is felírásra kerülnek.  

- A rajtszámot a chippel jól láthatóan fel kell helyezni a ruházatra.  
- A célba érkezéskor a rajtszámot le kell adni minden Fitt Family tagnak.  
- A távok teljesítését a nevezést követően bármikor meg lehet kezdeni, úgy, 

hogy a versenynek reggel 6 órakor vége. Nevezni viszont csak 11 óráig lehet.  

Nevezés: Nevezni előzetesen a Run4nightra a linkre kattintással, a Fitt Family-re a 
www.fittfamily.hu oldalon van lehetőség. Nevezni a helyszínen a futásra és a Fitt 
Family-re is lehet délután 5 és este 11 között. A nevezési díj előregisztráció esetén 
augusztus 21-ig 1500 Ft, helyszíni nevezés esetén 2000 Ft/fő. 7 éves kor alatt a 
nevezés díjtalan. 

A kihívásban a családok kizárólag saját felelősségükre vehetnek részt, lásd.: 
Általános Szabályzat, és a Run4night szabályzata.  A Run4night árának 
megfizetéséről mindenki maga gondoskodik. Egyéb hasznos információk: 
https://runfornight.hu/  

További kérdés esetén: fittfamily@szegedsport.hu 

A változtatás jogát fenntartjuk.  
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