
III. Villan-tó Futóverseny részvételi és versenyszabályzat 
 

Időpont: 2022. május 08., vasárnap 
 
 
Online regisztráció, nevezés (www.villan-to.hu) 
 
Előnevezési határidő: 2022. április 25. éjfél! 
 
Helyszíni nevezés: 2022. május 8. vasárnap 8.30-9.00! 
 
Rajt és cél helyszín: Csongrád, Villan- tó Horgász és szabadidőpark 
 
Csongrád dél-keleti határában fekszik a Serházzugi Holt-Tisza, melynek az aranyszigeti átjárótól a 
Tisza töltésig terjedő északi vége az egyesületi horgászvíz. Megközelíthető a lakott terület 
irányából az aranyszigeti átjárótól az élő Tiszai véd töltés felé haladva jobbra a 2. dűlő úton. 
 
térkép: http://www.villan-to.hu/index.php?sel=terkep&lang=hu 
 
A rendezvény célja: Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez 

Lehetőség biztosítása. Az Új esély Állatvédő és Állatmentő Alapítvány támogatása. 

 

Rajt időpont: 
 
9.30 5km, 10 km futam 
 
Előzetes regisztrációhoz kötött, 18 év alattiak csak írásos szülői, edzői engedély leadásával 
indulhatnak 
 
Előnevezési díj: 4000.-Ft (2022.04.25-ig), helyszíni nevezés emelt díj ellenében, 6000.-Ft 
 
 Térkép:  
10km: 
https://www.strava.com/routes/2925850621263249012?fbclid=IwAR2egnm4gw7ZOCEX27Zhkif43M
ClP2p-73UppVMZToT69vrJmY1UxgH0Vjw 
 
5km: 
https://www.strava.com/routes/2925851950987728500?fbclid=IwAR17HQINEHgS0COnOk1Nfd1sOA
WbgiIfE-XGG6EhSnobY4Hg8B4TZUXUnGU 
 
 
9:30 Félmaraton 
 
Előzetes regisztrációhoz kötött, 18 év alattiak csak írásos szülői, edzői engedély leadásával 
indulhatnak 
 
Előnevezési díj: 6000.-Ft (2022.04.25-ig), helyszíni nevezés emelt díj ellenében, 8000.-Ft 
 
Térkép: 
https://www.strava.com/routes/2925860625319495434?fbclid=IwAR0Rh55nMpdqxQvfR1bGIKNqcF
rg_DR4nWoJlozGBWNhp5nfIiNdvoP1ChM 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1saQaBr30RNP7nZNZZ92IPkNYwDWXMMHbSjC47T8ekqs/viewform
http://www.villan-to.hu/index.php?sel=terkep&lang=hu
https://www.strava.com/routes/2925850621263249012?fbclid=IwAR2egnm4gw7ZOCEX27Zhkif43MClP2p-73UppVMZToT69vrJmY1UxgH0Vjw
https://www.strava.com/routes/2925850621263249012?fbclid=IwAR2egnm4gw7ZOCEX27Zhkif43MClP2p-73UppVMZToT69vrJmY1UxgH0Vjw
https://www.strava.com/routes/2925851950987728500?fbclid=IwAR17HQINEHgS0COnOk1Nfd1sOAWbgiIfE-XGG6EhSnobY4Hg8B4TZUXUnGU
https://www.strava.com/routes/2925851950987728500?fbclid=IwAR17HQINEHgS0COnOk1Nfd1sOAWbgiIfE-XGG6EhSnobY4Hg8B4TZUXUnGU
https://www.strava.com/routes/2925860625319495434?fbclid=IwAR0Rh55nMpdqxQvfR1bGIKNqcFrg_DR4nWoJlozGBWNhp5nfIiNdvoP1ChM
https://www.strava.com/routes/2925860625319495434?fbclid=IwAR0Rh55nMpdqxQvfR1bGIKNqcFrg_DR4nWoJlozGBWNhp5nfIiNdvoP1ChM


 
 
 
9:45 Villantócska, óvodás futam, 400 m 
 
Futam óvodásoknak, egyéni (7 éves korig) 400 m 
 
Előzetes regisztrációhoz kötött, 
 
Előnevezési díj: 1 500.-Ft (2022.04.25-ig), helyszíni nevezés emelt díj ellenében, 2000.-Ft 
 
Térkép: http://www.futoterkep.hu/futas/8ad6c6s/ 
 
 
 
10:00 Családi és csapatfutam, 1000 m 
 
3 fős családi (két szülő+1 gyermek vagy, 2 gyermek+1 szülő), 3 fős csapat (7-14 év közötti csapatok, 
fiúk és leányok) 1000 m 
 

Előzetes regisztrációhoz kötött, 
 

Előnevezési díj: 1500.-Ft (2022.04. 25-ig), helyszíni nevezés emelt díj ellenében, 2000.-Ft 
 

Térkép: http://www.futoterkep.hu/futas/8ad6c6t/ 
 
 
 

Figyelem, kérjük alaposan elolvasni! 
 

A rajtszámok átvétele, nevezési lapok, szülői engedélyek leadása, helyszíni nevezés (emelt díj 
ellenében) a verseny napján, a helyszínen, 8.00-9.00 óráig történik. 
 

Kérünk mindenkit, hogy a regisztrációhoz hozza magával az online nevezés és befizetés után 
kapott visszaigazoló nevezési lapot, illetve személyi azonosításhoz szükséges okmányt! A 
visszaigazoló nevezési lap bemutatása mobiltelefonon, táblagépen is megtörténhet! 
 
 

 

Versenyszabályzat 
 

Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a 2022. május 8-án, vasárnap megrendezésre kerülő 

III. Villan-, tó futóversenyre vonatkozik, melynek fő szervezője a Villan- tó Horgász és Szabadidőpark, 

(6640 Csongrád, HRSZ 028/5; adószám: 13766308-2-06; cégjegyzékszám: 06 09 010715) továbbiakban: 

Szervező. A Szabályzatot a Szervező a verseny zavartalan lebonyolítása, a Versenyzők tájékoztatása és a 

sportszerű, szabályszerű versenyeztetés megvalósításának érdekében alkotta meg. 
 

A futóversenyt a Szervező 400m, 1000m, 5km, 10 km és Félmaraton távokon hirdeti meg az általa 
kijelölt útvonalakon. A futóversenyen való részvételnek alsó és felső korhatára nincs, 18 év alatti 
Versenyző részvételének feltétele a szülői beleegyező nyilatkozat kitöltése a nevezéssel együtt, 
mely a nevezési felületről és az esemény facebook oldaláról is letölthető. 
 

A futóversenyen a Szervezők az egyéni és csapatteljesítmény alapján, abszolút befutást értékelnek, 
de minden résztvevő befutóérmet kap. 
 

 
 

http://www.futoterkep.hu/futas/8ad6c6s/
http://www.futoterkep.hu/futas/8ad6c6t/


Nevezés menete 
 

A Szervező előnevezést és korlátozott számban helyszíni nevezést egyaránt biztosít, mely 
azonban emelt nevezési díj megfizetésével jár. 
 

Előnevezésnek minősül a kitöltött nevezési lap benyújtása és a nevezési díj befizetése. A Szervező 
előnevezést 2022. április 25. 24:00 óráig fogad, mely magában foglalja a nevezési díj Szervezőhöz 
való beérkezését is. 
 

Helyszíni nevezésre a futóverseny napján, 2022. május 8-én reggel 8.30 órától 9.00 óráig a 
nevezési lapok kitöltésével és az emelt összegű nevezési díj befizetésével lesz lehetőség 
 

Nevezési lap kitöltése, nevezés benyújtása 
 

A Szervező az előnevezéshez online, a helyszíni nevezéshez papíralapú nevezési lapot biztosít.  
A 18 év alatti Versenyzők részvételének feltétele a szülői hozzájáruló nyilatkozat és 
nevezéssel egyidejű benyújtása a helyszínen, a regisztrációs sátorban, mely letölthető a 
verseny nevezési oldaláról, ill. az esemény facebook oldaláról is. 
 

Az online nevezéssel a Versenyző nevezését a „Küldés” gombra való kattintással a Szervező 
automatikusan fogadja. A nevezési díjjal kiírt versenyszámokban, csak a nevezési díj, 
megadott számlára történő megérkezése után kerül a versenyző visszaigazolásra. 
 

Az online nevezési lap aláírás nélkül érvényes, a benne található nyilatkozat 
elfogadásával egyidejűleg érvénybe lép. 
 
 

 

Nevezés: a www.villan-to.hu oldalon. 
 

Nevezési díj mértéke és megfizetése, határidők 
 

A nevezési díj tartalmaz: a szervezés teljes kivitelezését, rajtszámot, chipes időmérést, (a 

chipeket a helyszíni átvétellel 500 Ft kaució ellenében kapják meg a versenyzők, amit a chip 
leadásával visszatérítünk.), egészségügyi ellátást, a frissítőpontokat, zöldséget és gyümölcsöt, 

szőlőcukrot, vizet, frissítő italalt, illetve a támogatók által felajánlott ajándékokat, célba érkezés 

után befutóérmet, a helyszínen készített fehérje turmixot vagy egy izotóniás italt.  

Kérésre a verseny után egyedi, virtuális oklevelet, befutóidővel, célfotóval, a nevezéskor 

megadott e-mail címre. 
 

A Villantócska, óvodás futam kivételével bármely táv teljesíthető babakocsival, egyéni indulóként is, 
vagy a családi futam gyermek résztvevőjeként is. 
 

Előnevezés esetén a nevezési díjat a Versenyző átutalja vagy befizeti, a 
 

Sberbank által vezetett, Monolith- Tech Kft. néven, 14100024-17850560-
76000005 bankszámlaszámára. 
 

A könnyebb azonosíthatóság érdekében a Közlemény rovatban fel kell tüntetni a 
Versenyző következő adatait: név+születési év+ táv. 
 

A befizetésről a helyszínen számlát adunk, melyet a regisztrációs sátorban igényelhet. 
 

 
 
 



Helyszíni nevezés, pénzvisszatérítés, vis maior 
 

A helyszíni nevezés Villantócska és Családi futam 2000.-/fő az 5km, 10 km-es távon 6000,-/fő a 
Félmaraton 8000.-/fő. Helyszíni nevezés esetén a nevezési díjat készpénzben kell befizetni. 
 

Amennyiben a Versenyző a nevezési díjat befizette, azonban bármely körülmény miatt a 
futóversenyen nem vesz részt, a nevezési díjat a Szervező nem téríti meg. Amennyiben olyan 
körülmény lép fel, mely a verseny megtartását, a résztvevők testi épségét veszélyeztetné, a 
Szervező arról értesítést küld és egy következő időpontban kerül az esemény megrendezésre. 
 
 
 

A Szervező az alábbi kategóriákban rangsorolja a célba érkezést 
 

5km és 10 km és Félmaraton 
 

Az abszolút női és férfi 1 helyezett serleg díjazás 
 
Korcsoportonkénti díjazás női és férfi 1-2-3 helyezett 

A korcsoportok: 

30 év alattiak 

31-45 éves korig 

46 éves kor felettiek 

 
Családi és csapatfutam 
 

Csapatonként és családonként, abszolút 1-2-3 helyezett érem díjazás 
 
Villantócska óvodás futam 
 

Az abszolút leány és fiú 1-2-3 helyezett érem díjazás 
 
 
 

 

A Szervezők a nevezések beérkezésére való tekintettel a kategóriák változtatására a jogot 
fenntartják. A Szervező az esetleges változtatásról a versenytáv indítása előtt a 
helyszínen tájékoztatja a Versenyzőket. 
 
 

 

Az útvonalakat a Szervező tájékozódást segítő táblákkal látja el (irányjelzés, szalagok). Az útvonal 

forgalommal ellátott szakaszain a versenyzők különös figyelemmel kell, fussanak, a közlekedési 

szabályok betartásával. Minden indulónak nevezéskor nyilatkozni kell, hogy ismeri a Közúti 
közlekedés szabályait, a verseny ideje alatt betartja, valamint felkészült, egészségi állapota a 

futásra alkalmas. 
 

A Szervező kb. 5 kilométerenként frissítőpontokat helyez el, ahol a Versenyzőnek lehetősége 
lesz frissítőt (víz, gyümölcs, zöldség, szőlőcukor) magához venni. 
 

A frissítőpontokon tartózkodó Segítők komolyabb sérülés esetén azonnal értesítik a Szervezőt, aki 
a rajt-célállomásnál tartózkodó egészségügyi dolgozóval felveszi a kapcsolatot, szükség esetén 
orvost értesít. 
 



A Szervező a Versenyzők előtt kerékpáros felvezetést, a mezőny végén- után egészségügyi szakápoló 
jelenlétét biztosítja. 
 

A Szervező fenti oldalakon jelenteti meg a futóversenyen készült fényképeket. Amennyiben a 
Versenyző a róla készült fotókat nem szeretné közzé tetetni, a Versenyző erre irányuló kifejezett 
írásos jelzésével a verseny napján és helyszínén forduljon a Szervező felé, melyben megjelöli 
rajtszámát is. 
 
 

 

A Szervezővel való kapcsolattartás lehetőségei: 06 30 3262815 telefonszámon vagy az 
 

villan.to.csongrad@gmail.com e-mail címre való üzenet küldésével. 
 
 

 

Egyéb információk 
 

A rajtszámot a póló elejére, jól látható helyen kérjük rögzíteni. A rajtszámot a nevezők a 
helyszínen megkapják, annak rögzítéséhez szükséges kapcsokkal együtt. 
 

A Szervező a Versenyzőt a futóversenyből kizárja, ha a nevezési lapot nem a valóságnak 

megfelelően tölti ki (pl. születési idő), a rajtszámot összehajtja, letakarja, nem a póló elejére tűzi, 

futótársával szemben sportszerűtlen magatartást tanúsít (szándékos lökdösés, gáncsolás, stb.). A 

verseny időtartamára (előnevezések megkezdésétől az eredményhirdetésig) jelen Szabályzatot 

mind a Szervező, mind a Versenyző köteles magára kötelező érvényűnek tekinteni, függetlenül 

attól, hogy a Versenyző a nevezési lapot saját aláírásával ellátta-e vagy sem (elektronikus nevezési 

lap és papír alapú nevezési lap esetén egyaránt). 

A Szervező fenntartja az útvonal-, program,- időpont változtatás jogát, értesítési kötelezettséggel! 
 
 

 

Részvételi jogosultság 
 

Versenyen csak arra nevezett, regisztrált, rajtszámmal rendelkező versenyző vehet részt. 
 

Előnevezés csak abban az esetben érvényes, hogyha a nevezési díjat a regisztrációval egy időben 
elutalja vagy befizeti a megadott bankszámlaszámra., melynek a nevezési idő zártáig számlára 
kell, kerüljön. Eltérő esetben a nevezését töröljük, csak a helyszínen van lehetőség, a helyszíni 
nevezés díján nevezni. 
 
 

 

Azon Versenyző esetében, aki a regisztráció után nevez, a beérkezett nevezést és nevezési 
díjakat érvénytelennek tekintjük, visszautalásra nincs lehetőség. 
 

Az előnevezés időszaka alatt befizetett és utalt összegeket nem áll módunkban visszautalni. 
 

A versenyző köteles a verseny teljes ideje alatt, jól látható módon viselni a Szervezőtől 
kapott, biztonsági kapcsokkal a pólójára erősített rajtszámot. 
 

A versenyző köteles az ún. “fair play”elveit a verseny során betartani, másik sportolót versenyében 
nem akadályozni. 
 

A versenyző köteles a Szervező és a versenybíró utasításait betartani. 
 



A versenyző a nevezés elküldésével és a regisztráció megtételével vállalja, hogy edzettségi 
állapota megfelelő. 
A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát! 


