
VERSENYKIÍRÁS 
 

XXXVI. 5vös 5km nemzetközi futóverseny 
Budapesti Egyetemi 5 km-es Bajnokság 2019 tavaszi forduló 

 
A félévenként megrendezett verseny célja egyetemi és budapesti polgárok, kiemelten a hallgatók, 
oktatók és újbudai lakosok megmozgatása. Elérhető és teljesíthető távú futóverseny biztosítása, 
kedvcsinálás egyetemi, céges és egyesületi futócsapatok létrejöttéhez. Atléták (köztük olimpikonok 
és magyar bajnokok) számára felkészültségük felmérése utcai futóversenyen. Szabadidős futóknak 
a közös futás „ünnepe”, kihívás a mindennapok rendszeres, egyéni vagy csapatos futásainak 
megkoronázására. A hagyományosan hétköznap megrendezett verseny mindenkinek lehetőséget ad 
a bekapcsolódásra – csak tedd szabaddá félévente egy délutánodat! 
 
A verseny része a HÖOK-MEFS „MozduljRá!”  SportPont Programjának (#egyetemisport). 
Idén a Kar fennállásának 70. évfordulójára és Báró Eötvös Loránd-emlékévének tiszteletére 
rendezzük meg a versenyt.  
További info: 
https://eotvos100.hu/hu 
https://ttk.elte.hu/content/70-eves-a-ttk.t.1960 
 
A verseny időpontja:  

2019. május 7., 17:05 
A verseny helyszíne: 

Versenyközpont: Budapest XI. ker. Pázmány Péter sétány 1/A., ELTE Lágymányosi tömb, Duna 
felőli parkoló – „5vös5 tér” 

Rajt: 17:05-kor az északi és a déli épület közötti lezárt parkolóból 
 

Nevezés 
Csak online lehet a versenyre nevezni.  

2019. április 3-tól május 6. 17:05-ig (24 órával a verseny megkezdése előttig) a 
http://eotvos5.elte.hu honlapon az űrlap kitöltésével.  

Nevezési díj: 
Többlépcsős jelentkezési rendszer a nevezés időpontja alapján: 
 2019. április 14. 23:59-ig 500 Ft 
 2019. április 18. 23:59-ig 500 Ft 
 2019. május 4. 23:59-ig 1000 Ft 
 2019. május 6. 17:05-ig 1500 Ft 
Az utolsó 24 órában már nem lehet a versenyre nevezni! 
Helyszíni nevezés nincs! 

Rajtszám átvétel és a nevezési díj kifizetése:  
 Csak készpénzes fizetéssel lehetséges a rajtszámátvétel. 
 A rajtszámok átvételének lehetséges időpontjai:  

- Akik 2019. április 28. 23:59-ig neveztek:  ....................  leghamarabb április 30-án, kedden; 
- Akik 2019. május 1. 23:59-ig neveztek,  ......................  leghamarabb május 3-án, pénteken; 
- Akik 2019. május 4. 23:59-ig neveztek,  ...................... leghamarabb május 6-án, hétfőn; 
- A verseny napján (május 7.) a versenyközpontban felállított standnál 14:00-tól 16:30-ig. 

Átvételi helyszínek: 
- az ELTE TTK Déli Hallgatói Irodában (1117 Pázmány Péter sétány 1/C, teremszám: 00.732);  
- helyszínen a parkolóban felállított sátraknál. 

Kérjük, nézzék át a kiíráshoz csatolt 1. sz. mellékletet! 

https://eotvos100.hu/hu
https://ttk.elte.hu/content/70-eves-a-ttk.t.1960
http://eotvos5.elte.hu/


Ha mégsem tud megjelenni a versenyen, a nevezését az info@eotvos5.elte.hu címen tudja 
lemondani. 
 

Kategóriák és díjazás 
 

Egyéni általános kategóriák 
 
Abszolút kategória 

Minden induló ide tartozik, az abszolút időeredményükkel. Díjazás: érem: 1. - 3. ffi/női. 
(Valamennyi további kategóriában a nettó időeredmények alapján dőlnek el a helyezések! Diákok 
és hallgatók esetében a rajtszám átvételekor a szervezők elkérhetik az érvényes diákigazolványt.) 
 
ELTE hallgatói házibajnokság 

Az ELTE hallgatói és doktoranduszai kerülnek ebbe a kategóriába. 
Díjazás: érem 1. - 3. ffi/női. 
 

Külsős hallgatói bajnokság (BME/BCE/BGE/KRE/ÓE/PPKE/SE/TE/ZSKE/…) 
A nem ELTE hallgatók és doktoranduszok között hirdetünk nyerteseket. 
Díjazás: érem 1. - 3. ffi/női. 

 
Egyetemi oktató, dolgozó, munkatárs bajnoksága 

Az egyetemeken közalkalmazotti státuszban álló oktatók, dolgozók jelentkezhetnek ebbe a 
kategóriába, a tanszék vagy egyetemi egység nevét meg kell adni. A tanszékeken kutató nem 
közalkalmazott vendégkutatók, ösztöndíjasok (külföldiek és magyarok) is nevezhetnek ebben a 
kategóriában. 55 éves kor alattiak vehetnek részt a bajnokságban, efelett Szenior kategóriában 
indulhatnak a nevezők. 
Díjazás: érem 1. - 3. ffi/női. 

 
Középiskolás (U20 közoktatási) 

Mindazok, akik még nem töltötték be 20. életévüket és nem hallgatók.  
Díjazás: érem 1. - 3. ffi/női. 
 

Szenior – Az ELTE SPORT Kft. felajánlásával 
- Szenior: 55 éves kor felettiek (1964. május 7. előtt születettek). 
Díjazás: érem 1–3. ffi/női, valamint az ELTE Sport Kft. különdíjai. 
 

Céges házibajnokságok 
Mindazon cégek, egyesületek, klubok stb. indulói, ahonnan legalább 50 fő benevezett.  
Díjazás: érem 1. – 3. ffi/női. 
 

ELTE Alumni  
Az ELTE-n oklevelet szerzett és a kategóriát megjelölő futók. 
Díjazás: érem 1. – 3. ffi/női. 
 

mailto:info@eotvos5.elte.hu


Csoportos általános kategóriák 
 
Legsportosabb Cég, Csapat 

A céges/egyesületi csapattagsággal nevezett és a célba 40 percen belül beérkezett versenyzők 
száma alapján állítjuk sorrendbe a cégeket/csoportokat.  
Díjazás: Az első helyezett kapja a kupát. 
 

Legsportosabb Középiskola 
A középiskolai csapattagsággal nevezett és a célba 40 percen belül beérkezett versenyzők száma 
alapján állítjuk sorrendbe a középiskolákat.  
Díjazás: Az első helyezett kapja a kupát és 10 000 Ft különdíjat. 

 
ELTE-s speciális kategóriák 
 
Legsportosabb ELTE-s család 

2 fős csapat-kategória, a webes regisztrációkor külön be kell jelenteni! A család tagjainak 
egyénileg kell nevezni, és tanszéki vagy céges csapatokban is tagok lehetnek. A családi csapat 
követelményei: a 2 fő közül az egyik a másik gyermeke kell legyen (szülő+gyerek), és egyikük 
ELTE közalkalmazott vagy ELTE hallgató. A család két tagjának futásidejét átlagoljuk, ez 
alapján állítjuk sorrendbe őket.  
Díjazás: az első helyezettnek kupa, többieknek oklevél. 
 

Legsportosabb ELTE-s Tanszék 
Az ELTE doktoranduszok és alkalmazottak (oktatók, kutatók, dolgozók) által kötelezően 
megjelölt szervezeti egységek indulói közül a célba 40 percen belül beérkezett versenyzők száma 
alapján állítjuk sorrendbe a tanszékeket. Holtverseny esetén a jobb összesített időeredmény dönt. 
Díjazás: Az első helyezett kapja a kupát.  
 

Legsportosabb ELTE Kar 
Az ELTE hallgatók, doktoranduszok és alkalmazottak által kötelezően megjelölt karok indulói 
közül a célba 40 percen belül beérkezett versenyzők száma alapján állítjuk sorrendbe a karokat. 
Díjazás: "Legsportosabb Kar – 5vös 5km" feliratú vándorserleg az elsőnek, oklevél az 1–3. 
helyezettnek. 

Extrák! 
 
Garantált szolgáltatások 

- Névre szóló rajtszám mindenkinek. 
- Minden beérkezőnek frissítő, és ajándékok (szponzoroktól függően). 
- Az első 400 célba érőnek feliratozott 5vös5 póló. 
- Nettó időmérés: a rajtvonalon áthaladástól a célba érésig a tényleges futóidő. 
- Hiteles mérővel kitűzött pálya, pontosan 5.000 méter, minden fél kilométer felfestve.  
- Közös bemelegítés és érdekes programok a verseny előtt és után.  

 
Különdíjak: 

A pályacsúcs megdöntőjének: 10.000 Ft (férfi 14:45, női 16:58) 
Legsportosabb középiskola: 10.000 Ft  
Leggyorsabb ELTE hallgató: 5555 Ft 
 

 



Tombolahúzás: 
- A verseny végén a rajtszámok bedobásával tombolán lehet részt venni. 
- A verseny végén az eredményhirdetés részeként értékes ajándékokat sorsolunk ki. 
 

Pályaleírás: 
A pálya 3 körből áll. 
(1) A rajt az Északi és a Déli épület között, a lezárt parkolóban. A pálya a Pázmány Péter sétány 
parkolóbeli szervizútján kezdődik, az Északi Tömb mellett fut tovább északnak, majd a sorompó 
után balra, a Magyar Tudósok Körútján halad a Déli Tömb felé, annak megkerülésével a 
Pázmány Péter sétány kerékpárútján ismét északra. 
(2) Az Északi Tömb utáni parkoló előtt ismét közvetlenül balra a Magyar Tudósok körútra a jobb 
oldali széles járdára, majd ezen végig a Warga László utcáig, ahol (a Kocka Büfénél) jobbra 
kanyarodik a mezőny. Itt egyenesen a Bogdánfy Ödön utcáig, ahol balra kell fordulni. A járdán 
végig a Bogdánfy Ödön utcán egészen a Neumann János útig, ahol balra visz az út (járdán) a 
Neumann János úton a járdán végig a Pázmány Péter sétányig, ahol balra kell fordulni. A 
Magyar Tudósok körútjára balra rákanyarodva, annak bal oldali járdáján haladva egészen a 
fordító pontig kell futni.  
(3) A fordító a Mindenszentek Temploma közelében lesz, és ott 180°-ot fordulva a túloldali 
(Duna felőli) járdán kell visszafutni a Magyar Tudósok körútján az Informatika épület mellett a 
Déli Tömbig (az első kis-körrel mostantól azonos pályán). A Déli Tömb sorompójánál balra be a 
parkolóba, majd az ELTE parkolón keresztül érkezés az északi és déli tömb közötti parkolóban 
(az 5vös5 téren) elhelyezkedő (a rajtkapuval azonos) célba! 
 

További információ: 
Részletek a http://eotvos5.elte.hu honlapon és a Facebook-oldal (https://www.fb.com/5vos5km) 
eseményénél. 

 
Elérhetőség: info@eotvos5.elte.hu  
 
A rendezvény támogatói: 

Vitalistab Csoport  
Mindsystem Kft.  
ELTE EHÖK  
ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat 
ELTE-BEAC 
Polythlon ETK – Sashegyi Gepárdok 
ELTE Atomfizikai Tanszék  
Balaton Time Team 
Budapesti Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
MOL Magyarország 
Kedplasma Magyarország 

Rendező: 
ELTE TTK 
ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat 
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 
Polythlon ETK - Sashegyi Gepárdok 

http://eotvos5.elte.hu/
https://www.fb.com/5vos5km


Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: A nevezési díjak és rajtszámátvételi időpontok táblázatos összefoglalása 

időszak nevezési díj 
átvételi lehetőségek (10:00-18:00) helyszíni 

átvétel árpilis 30. május 3. május 6. 
ápr. 3.-ápr. 18. 500 Ft X X X X 
ápr. 19.-ápr. 28. 1000 Ft X X X X 
ápr. 29.-máj. 1. 1000 Ft  X X X 
máj. 2.-máj. 4. 1000 Ft   X X 
máj. 5.-máj. 6. 1500 Ft    X 

 
 
 
 


