
   

 
RUN4NIGHT 

12 órás futás, rekordkísérlet 
Versenykiírás és Részvételi szabályzat 

 

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

Időpont: 2022. augusztus 6. szombat 18:00- 2022. augusztus 7. 6:00 

 

A verseny leírása: 

Rekord felállítása az 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.  

Az első 500 nevezőnek tudunk érmet garantálni a helyszínen, a többieknek a verseny 
után kerül pótlásra. 

A verseny célja:  

• futás népszerűsítése (rekortán pályán) 
• liget rekord felállítása: min. 12.000 km 
• 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 
• előnevezés: portal.szegedsport.hu 
• helyszíni nevezés: 2022. augusztus 6. - 17 órától este 23 óráig. 23 óra után csak 

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

2 alkalommal, a táv felénél, 750 m-nél, szervezők segítségével. 
• VÉGE: 2022. augusztus 7. napja 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:  

Nevezés: 

7 éveskor alatt díjtalan 

 Nevezési díj 

 1-14 kör 15 kör+ Ultra 10-12 h 

Early Bird I. júl. 4-18. 3000 Ft 4000 Ft 5000 Ft 
Early Bird II. júl. 19-aug. 3. 4000 Ft 5000 Ft 6000 Ft 
Helyszíni 5000 Ft 6000 Ft 7000 Ft 

 

Kiskorú (18 év alatt) esetén a szülő/gondviselő által aláírt regisztrációs lap szükséges az 
induláshoz (nevezéshez). 

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) 

• csomagmegőrzés 
• öltöző, tusolási lehetőség  
• kézfertőtlenítési lehetőséget a rendezvény több pontján 
• 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: 

• kiskorú esetében a törvényes képviselő által aláírt regisztrációs lap   

Részvételi feltételek 
 
1. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. (a 
továbbiakban „Szervező”) jelen kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt 
szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.  
18 éven aluli, kiskorú Résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével, és a 
törvényes képviselője által aláírt részvételi nyilatkozattal vehet részt. 
A törvényes képviselője nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermeknek betegsége nincs, 
amely a mozgásban akadályozná, vagy a szabad természetben veszélyt jelentene 
számára. Amennyiben a gyermeknek állandó gyógyszerre van szüksége (pl. asztma-
spray, inzulin, stb.), azt a rendezvény során is magánál tartja, és erről a Szervezőt 
tájékoztatja.  
A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a gyermek a törvényes képviselő 
felelősségére vesz részt, és a Szervezőnek nem feladata a gyermek fegyelmezése, eltérő 
bánásmód biztosítása.  
A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy, hogy amennyiben gyermeke magaviselete 
nem összeegyeztethető a rendezvényen elvárt viselkedéssel, úgy a Szervező a kísérővel 
együtt kizárhatja a Rendezvény folytatásából, s ezért utólag semmiféle anyagi 
felelősséggel nem tartozik.  
A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy kiskorú gyermeke/gyermekei (18 évnél 
fiatalabb) kizárólagos felügyeletét a rendezvény teljes időtartama alatt a törvényes 
képviselő biztosítani köteles. Az eseménnyel összefüggő bármilyen balesetért a Szervező 
felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja, és 
kártérítésre nem kötelezi). 
 
2. Szervező rendezvényein a Résztvevő köteles a hatályos szabályokat betartani. A 
Résztvevő köteles a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait 
betartani! 
 
3. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy az esemény teljesítésére alkalmas 
egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri megbetegedésben nem szenved. 
 
4. A rendezvényen a Résztvevő saját felelősségére vehet részt. A rendezvénnyel 
összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, 
továbbá a helyszínre hozott személyes vagyontárgyakért a Szervező felelősségét a 
jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem 
kötelezhető. 
 
6. A Szervező jogosult a nem megfelelő egészségügyi állapotban lévő indulókat bármely 
időpontban kizárni. 



   
 
7. Résztvevő a balesetek elkerülése végett türelmet tanúsít, a saját és mások testi épségét 
nem veszélyezteti. 
 
8. Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. 
 

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! 

 
További részletek és folyamatos tájékoztatás a runfornight.hu weboldalon. 
 
A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót a következő linkre kattintva ismerheted meg: 
……………………. 
 

https://runfornight.hu/

