
Tavaszi hajtás -Fitt 
Family 

2019. 04. 14-én, vasárnap kerül megrendezésre a 
Tavaszi hajtás kerékpáros teljesítménytúra, amely 
egyben a Fitt Family versenysorozat következő 
állomása is. Választható távok: 8 km (nincs szintidő), 
20 km (szintidő 2 óra), 45 km (szintidő: 3,5 óra), 70 km 
(szintidő 5 óra).  

Menete: Ha még NEM regisztrált a család a Fitt Family-be, de szeretne először a Fitt Family-s 
pultnál be kell neveznie a Fitt Family versenysorozatra. Az új Fitt Family nevezők 
ajándékcsomagot kapnak, melyet a nevezést követően megkapnak.  

Ha már regisztrált a család a Fitt Familybe:  

1. Ki kell tölteni a tavaszi hajtás regisztrációs lapját: 
a. Ez megtörténhet előnevezéssel online: itt 
b. Vagy a túraközpontban (Szegedi Fekete István Általános Iskola) 8-10 óra között. 

Helyszíni nevezés esetén a kitöltött regisztrációs űrlappal a nevezési díjat is meg 
kell téríteni. 14 év alatti nevező esetén szülői beleegyező nyilatkozatot is tölteni kell.  

2. Nevezésnél előre el kell dönteni, hogy melyik távon indulnak a családtagok.  
3. Nevezés után: mindenki kap egy rajtszámot, illetve egy térképet a túraútvonallal.  
4. A rajtszámmal, illetve a pontgyűjtő füzettel együtt a Fitt Family pultnál kell jelentkezni, 

ahol a Fitt Family-s kódszámok is felírásra kerülnek. 
5. A rajtszámokat jól láthatóan rögzíteni kell a ruházatra.  
6. A távok teljesítését a nevezést követően a lehető leghamarabb meg kell kezdeni, a 

szintidők figyelembevételével, és úgy, hogy a túraközpont 15 órakor zár. 
7. A rajtnál a rendezőkkel fel kell íratni mindenki indulási idejét a testszámra. Ezután 

kezdődhet a túra, melyet minél rövidebb idő alatt érdemes teljesíteni.  
8. A teljesítménytúrát a rendezők utasítása szerint és a túrajelölések alapján kell teljesíteni.  
9. Annál a fordítópontnál, ahol visszafordul a versenyző a rendezőkkel igazoltatni kell az 

áthaladást a rajtszámon.  
10. Célba érkezéskor a rendezővel a rajtszámra a beérkezés idejét rögzíteni kell.  
11. Ezután a rajtszámmal vissza kell menni a Fitt Family-s pulthoz, ahol a testszámot le kell 

adni, hogy az eredményeket fel tudjuk rögzíteni.  

Szabály: A szupermini kategória tagjait, 3-6 éves korig szabályos vinni az útvonalon. A 8 km-es 
táv végig kerékpárúton halad, a többi táv váltakozva közúton, illetve kerékpárúton. Nem 
kötelező a gyermekkel egy távot teljesíteni, nem kötelező együtt beérni, így több pontot lehet 
gyűjteni. Annál a fordítópontnál, ahol visszafordul a versenyző a rendezőkkel igazoltatni kell az 
áthaladást a rajtszámon. A rajtszámot a verseny végén le kell adni.  

Értékelés: Amennyiben a család regisztrál és részt vesz a rendezvényen, regisztrált tagonként 
50 pont jár. Ehhez adódik hozzá (minden családtagnak külön) az adott eseményen elért 
eredménye, melyet az időeredmények függvényében teszünk majd közzé az eseményt 
követően.  Összes pontszám = részvételi pont + eredményért járó pont. Kivéve: szupermini 
kategória.  



Szupermini kategóriásoknak az idejét nem mérjük, a teljesítésért plusz 50 pontot kapnak, 
amennyiben saját kerékpárral teljesítik a távot. Ha a szülő viszi a gyermeket, akkor csak a 
részvételért adunk 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 
 

Ezenkívül 8 km teljesítése szimplán számít, 20 km teljesítéséért plusz 50 pont jár, 45 km 
teljesítéséért plusz 100 pont, és 70 km-es táv teljesítése esetén plusz 200 pontot kap a versenyző. 
Mindenki eredménye külön számít. A Fitt Family pontszám pedig a családtagok egyéni 
eredményei összesítve.  

Összesen elérhető pontszám egyénenként maximum 400 pont = részvételért: 50 pont + első 
helyezésért 150 pont + 200 pont (70 km-es táv teljesítéséért).  

Fitt Family általános szabályzata szerint: A Fitt Family tagok közül legalább 1 felnőttnek és 1 
gyereknek el kell indulni ahhoz, hogy az adott Fitt Family kihívás érvényes legyen. Fittanya, 
fittapa pontszámot a család regisztrációja után lehetőség van teljesíteni.  

Regisztráció: A Fitt Family regisztrációnál el kell dönteni, melyik kategóriában, vagyis hány 
gyermekkel szeretne indulni az adott család, és a születési dátum alapján kiderül a korosztály 
besorolás is. Amennyiben online regisztrál, akkor a Csapat sorszámával, névvel kell 
bejelentkezni, hogy hitelesítse a rendezvényen való részvételét. 

A kihívásban a családok kizárólag saját felelősségükre vehetnek rész, lásd.: Általános Szabályzat, 
és a Tavaszi hajtás szabályzata. A kihívás során a hatályos KRESZ szabályait mindenki köteles 
betartani. Bukósisak, illetve láthatósági mellény használata erősen ajánlott. A Fitt Family 
résztvevők önként és egyértelműen kijelentik, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. adatvédelmi 
tájékoztatóját megismerték. A Tavaszi hajtás kerékpáros teljesítménytúra árának megfizetéséről 
mindenki maga gondoskodik.  

További kérdés esetén: fittfamily@szegedsport.hu 

Folyamatosan frissülő információk: itt vagy http://www.szegedsport.hu/  
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A változtatás jogát fenntartjuk.  


