
 

 

VERSENYKIÍRÁS 

a VulcanRun 2023. 

Fegyveres erők –rendvédelmi szervek akadályfutó versenyre 

A verseny helye: 
Celldömölk, Sághegyalja körút 1. 

A verseny ideje: 
2023. április 22. (szombat)  

A verseny rendezője: 
Honvéd „Ezüst Nyíl” Sportegyesület 

MH Pápa Bázisrepülőtér 

A verseny támogatói: 
Magyar Honvédség, Honvéd Sportegyesület Országos Szövetsége 

A verseny célja: 
Az akadályfutás, mint katonai sport népszerűsítése, valamint a társadalom és a honvédelem 

kapcsolatát erősítse.  

A verseny rendezői: 
Elnök:   Lendvai Gábor őrgy. 

Elnök h.:  Matos Viktor fhdgy. 

Résztvevői: 
A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a társszervek, a Rendvédelmi - Rendészeti 

Tanintézetek hivatásos, szerződéses, közalkalmazotti, nyugdíjas, valamint hallgatói állományú 

tagjait. 

A verseny időrendje (jelenleg tájékoztató jellegű): 
2023. április 22. (szombat)  

08.30                   Rajt (csoportokban) 

kb. 14.30             Eredményhirdetés. 

Nevezési határidő: 
2023. április 18. 12.00 

Nevezés:  
https://survivalrun.hu/#vulcanobstacleCompetitionInfo 

A Rendőrség/BV/NAV állományának az aktuális nevezési díjból 25% kedvezményt 

biztosítunk. A kedvezményt biztosító kupon kód igényt előzetesen emailben kell jelezni 

(vulcanrun.hu@gmail.com) a nevezni kívánó létszám és nevek megadásával. 

Telefonon történő nevezés nem lehetséges. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A nevezés a 

nevezési határidő lejártáig írásban átruházható. 

Versenytáv: 6+ km 

A megjegyzés rovatba kérjük beírni (KF: Katonai Futam): KF/”saját szervezet megnevezése” 

Kategóriák, táv: 
Egyéni (Női – Férfi, kor megkötése nélkül). 

Csapat (Kor és nem megkötése nélkül a nevezett négy fő). 

https://survivalrun.hu/#vulcanobstacleCompetitionInfo


 

 

Értékelés:  
Egyéni: Értékelésre kerül az, aki maximum két karszalagot vesztett el a verseny alatt (a 

regisztráció során kapott hárommal szemben) és a verseny befejezése előtt az előírt 

büntetőkört/feladatot a hiányzó szalagjai számának megfelelően (max.: kettő) teljesített és a 

meghatározott időlimiten belül ért be. Ezen versenyzők közül az idő határozza meg a sorrendet. 

Segítség adás, segítség elfogadása az akadályok leküzdése érdekében (kivéve balesetmegelőzés 

érdekében) nem megengedett. 

Csapat: Értékelésre kerül az a csapat, melynek tagjai személyenként maximum két karszalagot 

vesztettek el a verseny alatt és a verseny befejezése előtt az előírt büntetőkört/feladatot a csapat 

hiányzó szalagjai számának megfelelően (max.: nyolc) teljesített és a meghatározott időlimiten 

belül ért be. Az első és az utolsó versenyző beérkezése között nem lehet több, mint 15”. Ezen 

csapatok közül az idő határozza meg a sorrendet. 

Időmérés: 
Az időméréshez elektronikus chipet használunk. Elvesztése a chip készpénzes, helyszíni 

kifizetését vonja maga után (15.000.-Ft/db.).  

Díjazás: 
• egyedi érem minden befutónak; 

• I-III. helyezett egyéni (női-férfi) és csapat kupadíjazásban részesül. 

Öltözet, felszerelés: 
Egyéni versenyzőknek sportöltözet. Csapat indulóknak rendszeresített gyakorló öltözet. 

Szolgálati igazolvány (a számának egyeznie kell a regisztrációnál megadottal), lakcímkártya, 

TB kártya. Kitöltött, aláírt csoportos egészségügyi nyilatkozat. 

Szállás: 
Nem biztosított.  

Csomagmegőrzés: 
Csomagmegőrzésre csak tiszta nejlontáskában csomagolt dolgokat veszünk át. 

Frissítés: 
Célban biztosítunk frissítőt. 

Zuhanyzás: 
Nem biztosított. 

Öltöző: 
Sátorban biztosított. 

Étkezés: 
Nem biztosított. 

Információ: 
vulcanrun.hu@gmail.com 

JÓ FELKÉSZÜLÉST ÉS EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁN A 

SZERVEZŐBIZOTTSÁG! 


