
 
 

RUN4NIGHT 

12 órás futás, rekordkísérlet 

Versenykiírás 
 

Helyszín: Erzsébet-liget, Újszeged, rekortán pálya (1 kör =1500 m) 

Időpont: 2019. augusztus 24., szombat 18:00- 2019. augusztus 25. 6:00 

A verseny leírása: 

Rekord felállítása az újonnan átadott újszegedi Erzsébet-liget rekortán pályáján. Cél minél több km 

összegyűjtése 12 óra alatt. A versenyen bármikor ki lehet szállni, nem kötelező a 12 óra lefutása, 

bármennyit lehet pihenni, bármikor meg lehet állni, azonban a verseny helyszínét nem lehet 

elhagyni, amíg a nevező úgy nem dönt, hogy kiszáll a versenyből. Chipes időmérő rendszerrel 

mérjük a hiteles számokat. A legtöbb km-t futó női és férfi nevezetteket díjazzuk. A rendezvényt 

hagyományteremtő céllal minden évben megszervezzük, cél, hogy évről évre megdöntsük a saját 

rekordunkat. Dicsőségfalat helyezünk el a ligetben. A rendezvény a Fitt Family programsorozat 

része. 

A verseny célja:  

• az újonnan átadott rekortán pálya és futás népszerűsítése 

• liget rekord felállítása 

• hagyományteremtő rendezvény, évenként ismételve 

• szegedi futóközösségek megmozgatása 

• a természetes környezetben űzhető sportágak népszerűsítése (gyaloglás, futás, street 

workout) 

A verseny szervezője: Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) 

A verseny központja: Szeged, Liszt Ferenc sétány, Erzsébet-liget 

• START: 18:00, nevezés 17:30-24:00-ig, éjfél után csak készpénzben 

• MENETIRÁNY VÁLTÁS A 12 ÓRA ALATT: speaker bemondása alapján, tervezetten 2 

alkalommal, a táv felénél, 750 m-nél, szervezők segítségével. 

• VÉGE: 6:00 

A verseny kategóriái és eredményei: 

• Abszolút férfi első három helyezett (megtett táv alapján) 

• Abszolút női első három helyezett (megtett táv alapján) 



Garantált nyeremény a legjobbaknak: SzegedSport All Inclusive bérletek, melyek összértéke 

360.000 Ft 

Nevezés: 

Előnevezés 2019. augusztus 21-ig. 

•  portal.szegedsport.hu    

• 1500 Ft/fő  

• 7 éves kor alatt díjmentes 

 

Helyszínen:  

• 7 éves kor alatt díjtalan 

•  2000 Ft/fő    

Fiatalkorúak (18 év alatt) esetén a szülő/gondviselő által aláírt Szülői Beleegyező Nyilatkozat 

szükséges az induláshoz (nevezéshez). 

Jogi nyilatkozatot minden résztvevőnek kötelező kitölteni. 

Befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni! 

 

 

A nevezés tartalma: 

• részvétel a versenyen 

• befutó ajándék 

o egyedi befutó érem (amennyiben a versenyző min. 2 kört megtesz) 

o frissítő 

o emléklap (amennyiben a versenyző min. 1 kört tesz meg) 

o 2 fő részére szóló hétvégi uszodabelépő a Városi Sportuszodába 

• csomagmegőrzés 

• öltöző, tusolási lehetőség 

• WC a Játékok Kertjénél 

• egészségügyi felügyelet 

• chipes időmérés 

• frissítés  

• ingyenes parkolás a Városi Sportcsarnok parkolójában 

• ingyenes online képgaléria 

• online eredménylista 

• éjszakai fényjáték, fénytechnika, zene 

• egyéb kiállítói programok 

A verseny napján legyen nálad: 

• személyi igazolványod 

• kiírásnak megfelelően szülői beleegyező nyilatkozat 

• aláírt jogi nyilatkozat (a helyszínen is alá lehet írni) 

 

 

http://www.portal.szegedsport.hu/


VÉGEZETÜL A FUTÓETIKETT: 

• A futópályán a jobb oldalon fuss és mindig balról előzz, különös tekintettel a rekortán pálya 

szűk sávja miatt. 

• A gyorsabb futót engedd el magad mellett. 

• Ügyelj a tisztaságra mind a versenyközpontban, mind a futópályán és a frissítőállomások 

után (az energiaszeletek és zselék csomagolását, a víz műanyagpalackját a szemetesekbe 

dobd). 

• Ha dohányzol, tiszteld meg a futótársaidat azzal, hogy a versenyközpontban csak a kijelölt 

helyen dohányzol, és a csikket a kijelölt tárolóba dobod ki. 

• Mindig viseld a rajtszámodat, mert a rajtszám nélküli versenyzőket kizárjuk, illetve a chip is 

a rajtszámmal együtt érvényes (összeragasztásra kerül, csak akkor dobd el, ha már tudod, 

hogy nem fogsz többet futni). 

• A verseny jellege miatt (éjszaka) láthatósági jelzés (ruhán, testen) ajánlott. 

 

A verseny szervezői a változtatás jogát fenntartják! 

 


