
 

 

 

 

 

 

 

Kedves Hallgatói Önkormányzat Vezető! 

 

Ezúton értesítünk, hogy 2014. április 5-én, immár 24. alkalommal kerül megrendezésre a 

Bosch Szarvasűzők elnevezésű országos egyetemi-főiskolai váltófutóverseny. A leküzdendő 

táv idén is változatlanul 75 km, mely Egerből rajtol és Miskolcon ér célba, s amelyre 12 fős (8 

fiú, 4 lány) csapatok jelentkezését várjuk.  

 

A Szarvasűzőket olyan hallgatóknak és oktatóknak ajánljuk, akik versenyezni szeretnének, 

ugyanis a leggyorsabb csapat nyeri, a „Bükk-fennsík legfürgébb futói” címet, amit egy évig 

birtokolhatnak. Várjuk továbbá azon csapatok jelentkezését is, akik baráti társaságban, jó 

hangulatban, friss levegőn és sporttal szeretnék azt a bizonyos áprilisi hétvégét tölteni.  

 

A versenyen csak olyan csapatok indulhatnak, akiknek minden egyes szakaszra van futójuk. 

Lehetőség van arra, hogy egy futó több szakaszt fusson, de minden szakaszt le kell futni! 

Azok a csapatok, akik ennek nem tudnak eleget tenni, még versenyen kívül sem 

indulhatnak.  

 

A résztvevőknek önállóan kell eljutniuk Egerbe, péntek estig, amikor a jelentkezéssel egy 

időben (17 órától 24 óráig) le kell adni, hogy melyik versenyző melyik szakaszt futja. 

 

Ha egy intézmény versenyzői legalább 45 férőhelyes autóbusszal érkeznek, és lehetővé teszik, 

hogy a járművűket a rendezők a verseny ideje alatt a futók szállítására felhasználják, akkor 

nekik egy csapat nevezési díját utólag visszafizetjük. 

 

Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is 

kollégiumi szállás biztosítunk Egerben. Éppen ezért nyomatékosan kérjük az összes 

csapatkapitányt, hogy a jelentkezési lapon jelezze pénteki szállás igényüket.  

 

A verseny után (szombaton) Miskolcon mindenki számára tornatermi tömegszállást 

tudunk nyújtani.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Hálózsákot és polifoamot mindenki hozzon magával, azok is, akik péntek kollégiumban 

alszanak!  

 

A verseny után (szombaton), minden résztvevőt meghívunk a Miskolci Egyetem menzáján 

tartandó tésztapartira. Vacsora után, 20:30-kor kezdetét veszi az ünnepélyes 

eredményhirdetés. 

Ezen felül a versenyzőknek ellátásukról egyénileg kell gondoskodniuk. A legtöbb 

váltópont közelében, illetve Miskolcon is található büfé vagy élelmiszerbolt. 

 

A versenyre csak az első 90 csapat nevezését tudjuk elfogadni.  

Lehetőség van online nevezésre a www.szarvasuzok.hu címen, vagy el lehet küldeni a 

kitöltött nevezési lapot e-mailben a sportiroda@uni-miskolc.hu címre, vagy akár személyesen 

le lehet adni munkaidőben (9
00

-13
00

 óra között) a Miskolci Egyetemen a Körcsarnok fsz. 10. 

sz irodában.  

 

A nevezési díj befizetése az alábbi módokon történhet: 

 utalással a 11734004-20324744-00000000 számlaszámra (közleményben kérjük 

feltüntetni a csapat nevét!)  

 illetve személyesen a levél végén feltüntetett címen 

 

A jelentkezés a nevezési lap leadásával és a nevezési díj befizetésével válik teljessé!  

 

Ezúton szeretnénk megkérni, hogy a nevezés kitöltésénél vedd figyelembe a következő 

feltételeket: 

 I. kategória: a csapat minden tagja ugyanannak a felsőoktatási intézménynek a 

nappali vagy levelező tagozatos hallgatója. A nevező felsőoktatási intézmények 

képviseletében csak azok a hallgatók indulhatnak, akik az adott félévre a nevező 

intézmény beiratkozott hallgatói, vagy a nevező intézményben szerzett 

végbizonyítványuk kelte a verseny időpontjában nem haladja meg az 1 évet. 

 

http://www.szarvasuzok.hu/
mailto:sportiroda@uni-miskolc.hu


 

 

 

 

 

 

 

 II. kategória: Ebben a kategóriában indulhatnak azok a csapatok, amelyek tagjai 

különböző felsőoktatási intézményben tanuló nappali vagy levelező tagozatos 

hallgatók és azok a csapatok, melyek tartalmaznak oktatókat is. Az oktatóktól is 

hivatalos munkáltatói igazolást kérünk. 

 

 Az I. és a II. kategóriában induló csapatok minden tagjától a következő igazolásokat 

kérjük a 2014. április 04. 17:00 – 24:00 közötti regisztráció során: tanulmányi osztály 

által kiállított, hitelesített csapattagonkénti iskolalátogatási igazolás; vagy testnevelési 

tanszék (intézet, központ) vezetője aláírásával és bélyegzőjével hitelesített összesítő 

névsor és személyi igazolvány minden indulótól; vagy a 2013/2014. tanév II. félévére 

érvényesített diákigazolvány valamennyi csapattagtól. Végzettek esetében az igazolás 

hivatalos dokumentummal (leckekönyvvel vagy diploma másolattal) történik. 

Oktatóktól munkáltatói igazolást kérünk. Az a csapat, aki ezen feltételeknek nem felel 

meg, csak versenyen kívül indulhat. 

 

 Véndiák kategória: Olyan csapat számára, akik éveken keresztül indultak a 

Szarvasűzőkön, de most már „kiöregedtek”, a hagyományok és a hangulat kedvéért 

viszont versenyen kívül indulnának a rendezvényen, idén is biztosítunk részvételi 

lehetőséget. Az Ő esetükben egy magasabb összegű nevezési díjat állapítottunk meg, 

mert az évről évre szűkebb büdzséből elsősorban az I. és II. kategóriában nevező 

csapatok által fizetendő díjat szeretnénk alacsonyan tartani.  

 

Nevezési díj pénteki kollégiumi szállással (I. és II. kat.): 38.000 Ft 

Nevezési díj pénteki szállás nélkül (I. és II. kat.): 30.000 Ft 

Nevezési díj véndiákoknak pénteki szállás nélkül: 40.000 Ft (pénteki szállás biztosítása 

esetén további 1.500 Ft/fő + 450 Ft IFA fizetendő) 
 

A Miskolci Egyetemi I. kategóriás csapatok számára kedvezményes nevezési díj a ME-

HÖK támogatásával: 

Nevezési díj miskolci csapatok részére pénteki kollégiumi szállással: 25.000 Ft 

Nevezési díj miskolci csapatok részére szállás nélkül: 15.000 Ft 



 

 

 

 

 

 

 

A nevezéseket a következő címre küldjétek:  

Brindza Henrietta 

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, 

Sportlétesítmények és Sportiroda, Körcsarnok fsz. 10-es sz. 

iroda 

3515 Miskolc-Egyetemváros 

Nevezési határidő: 2014. március 14.!!! 

 

A nevezésekkel kapcsolatban Brindza Henriettánál (46/565-250) lehet érdeklődni. A 24. 

Szarvasűzők pontos és végleges szabályait tartalmazó Tájékoztató füzetet a verseny előtt 

2 héttel minden résztvevő csapat vezetőjéhez a megadott címre, postai úton eljuttatjuk. 

 

Tisztelettel: 

 

Molnár Eszter 

főszervező 

 

 

Miskolc, 2014. február 16.  
 


