
Sziki teljesítménytúra 

Szabály: 2019. 03. 24-én, vasárnap kerül 

megrendezésre a Sziki teljesítménytúra, amely egyben 

a Fitt Family versenysorozat következő állomása is. 

Választható távok: 7km, 16km, 27km. A kihívás 

gyalogosan, futva, vagy kutyával is teljesíthető.  

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. Ezután nevezhet a Sziki teljesítménytúrára. 

Ha már regisztrált Fitt Family tag, akkor először a Sziki teljesítménytúra nevezési lapját a helyszínen 

vagy online ki kell tölteni, illetve annak költségét megfizetni. Nevezésnél előre el kell dönteni, hogy 

melyik távot, illetve hogyan teljesítik a családtagok. A Sziki teljesítménytúrára való nevezést 

követően, mindenki kap egy rajtszámot. Ezután kell jelentkezni a pontgyűjtő füzettel, illetve a 

rajtszámmal A Fitt Family-s pultnál, ahol a Fitt Family-s sorszámok is felírásra kerülnek. Ezt rögzíteni 

kell jól láthatóan a ruházatra. A távok teljesítéséhez a túrázók térképet vehetnek át a nevezéssel egy 

időben. A távot a rendezők utasítása szerint és a túrajelölések alapján kell teljesíteni. Amikor a 

versenyző elindul, a rajtnál a Fitt Family-s segítőnél jelentkezni kell, aki rögzíti az indulás idejét. A 

célba érkezéskor, ugyanígy kell eljárni, majd a testszámot le kell adni minden Fitt Family tagnak. A 

távok teljesítését a nevezést követően bármikor meg lehet kezdeni, a szintidők figyelembevételével, 

és úgy, hogy a túraközpont 16.00 órakor zár. A családtagoknak nem kötelező együtt beérni, vagy 

ugyanazt a távot teljesíteni. A frissítő állomásokon a rendezőkkel igazoltatni kell az áthaladást. A 

szupermini kategória tagjait, 3-6 éves korig szabályos felvenni, bármilyen eszközzel, kreatív 

módszerrel vinni az útvonalon.  

Nevezés: Nevezni előzetesen a Sziki teljesítménytúrára a linkre kattintással, a Fitt Family-re a 

www.fittfamily.hu oldalon van lehetőség. Nevezni a helyszínen a túrára és a Fitt Family-re is lehet a 

túraközpontnál kizárólag 7.30 - 9.00 óra között. A nevezési díj 2001. évben és utána születetteknek 

előzetes nevezés esetén 800 Ft/fő, a többieknek 1000 Ft/fő. Helyszíni nevezés díj a 2001. évben és 

utána születetteknek 1000 Ft/fő, többieknek 1200 Ft/fő. 

Értékelés: a következőképpen zajlik. A futva, és a gyalog teljesítők eredményét külön értékeljük. 

Futva teljesítők közé, azokat számoljuk, akik az alábbi szintidőkön belül teljesítik a távot: 7km 

(szintidő 1 óra 5 perc), 16km (szintidő 2 óra 15 perc), 27 km (szintidő 3 óra 30 perc), és ez esetben 

plusz 150 ponttal gazdagodnak. Azok, akik a szintidőkön kívül teljesítik a távot, azokat a gyalog 

teljesítők között rangsoroljuk. Amennyiben a család regisztrál és részt vesz a rendezvényen, 

regisztrált tagonként 50 pont jár. Ehhez adódik hozzá 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 50 pontot kapnak. 

 

1. helyezett: 150 pont 

2. helyezett: 140 pont 
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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 7 km teljesítése egyszeres szorzóval, 16 km teljesítése kétszeres szorzóval, 27 km 

teljesítése háromszoros szorzóval számít.  

Összesen elérhető pontszám egyénenként maximum 650 pont = részvételért: 50 pont + első 

helyezésért 150 pont * 3 (27-km-es táv teljesítése miatt 3-szoros szorzó) + amennyiben a futás 

szintidején belül teljesíti, plusz 150 pont. Családonként elérhető összpontszám attól függ, hogy hány 

gyermekkel nevezett az adott család.  

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. További részletek: 

http://www.fittfamily.hu/documents/FittFamily_altalanos_szabalyzat.pdf  

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 

Sziki teljesítménytúra szabályzata.  A résztvevők vállalják a felelősséget kutyájuk viselkedéséért, és 

betartják a kutyatartókra vonatkozó általános szabályokat (pl. kutyapiszok összeszedése). A Fitt 

Family résztvevők önként és egyértelműen kijelentik, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

adatvédelmi tájékoztatóját megismerték: http://www.szegedsport.hu/adatvedelmi-tajekoztato. A 

Sziki teljesítménytúra árának megfizetéséről mindenki maga gondoskodik.  

További kérdés esetén: fittfamily@szegedsport.hu 

A változtatás jogát fenntartjuk.  
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