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Időpont: 2015. április 10-11.   Helyszín: Eger – Miskolc 
 
Rajt: Eger, Dobó tér 10:30    Cél: Miskolci Egyetem, Sportközpont 
 
Útvonal: 75 km, 12 különböző hosszúságú és nehézségű szakasz 
Eger – Felnémet – Szarvaskő – Bélapátfalva – Szilvásvárad - Kalapati-pihenő – 
Olaszkapu – Nagymező – Jávorkút – Királyasztal, Miskolc Városi Sportcsarnok – 
Miskolci Egyetem 
 
Nevezés: 8-12 fős csapatok, minimum 3 lány 
 
Kategóriák: 
 
1. kategória (Váltófutó MEFOB): 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, aktív hallgatói jogviszonyú hallgatói, vagy a nevező 
intézményben szerzett végbizonyítványuk kelte a verseny időpontjában nem haladja 
meg az 1 évet. 
 
A Váltófutó MEFOB-ot a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség megbízásából, 
a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség szakmai támogatásával szervezi a 
Miskolci Egyetemisták Szövetsége. 
 
2. kategória: azok az egyetemi-főiksolai csapatok indulhatnak ebben a 
kategóriában, amelyek tagjai különböző felsőoktatási intézményekben tanuló nappali 
vagy levelező tagozatos hallgatók, vagy a nevező intézményben szerzett 
végbizonyítványuk kelte a verseny időpontjában nem haladja meg az 1 évet. 
Valamint azok a csapatok, amelyek tagjai között szerepelnek egyetemi-főiskolai 
oktatók is, függetlenül attól, hogy a csapattagok egy vagy több felsőoktatási 
intézményhez köthetőek-e.   
 
3. kategória (Szarvasűzők Open): nyílt kategória maximum 20 csapat részére, 
vagyis itt olyan csapatok indulhatnak, amelyek legalább 8 főből állnak, minimum 3 női 
futójuk van és sem az 1-es, sem a 2-es kategória előírásainak nem felelnek meg.  
 
Nevezési díjak: 

 Nevezési díj pénteki kollégiumi szállással (1. és 2. kat.): 38.000 Ft 

 Nevezési díj pénteki szállás nélkül (1. és 2. kat.): 30.000 Ft 

 A Miskolci Egyetem csapatai (1. kategória) részére INGYENES a 

Sportiroda támogatásával 

 Nevezési díj Open kategória részére pénteki szállás nélkül: 40.000 Ft 

pénteki szállás biztosítása esetén további 1.500 Ft/fő + 450 Ft IFA fizetendő) 

 

A nevezési díj befizetése az alábbi módokon történhet: 

 utalással a 11734004-20324744-00000000 számlaszámra (közleményben 
kérjük feltüntetni a csapat nevét!)  

 illetve személyesen a versenykiírás végén feltüntetett címen 
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Nevezési díj magában foglalja: 

 minden csapattag részére Szarvasűzős emlékbögre 

 verseny utáni tésztaparty a Miskolci Egyetem menzáján 

 rajtszám, biztostű 

 frissítés a váltópontokon 

 buszos szállítás Egerből a váltópontokra, majd a Miskolci Egyetemre 
 
Szállás: 
Péntek este Egerben az alábbi kollégiumokban biztosítunk szállást: 

 Neumann János Középiskola és Kollégium 

 Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola 
és Kollégium 

 Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 
 
Nyomatékosan kérjük az összes csapatkapitányt, hogy a nevezésnél jelezze pénteki 
szállás igényüket 
 
Szombat estére tornatermi tömegszállást biztosítunk mindenki számára a Miskolci 
Egyetem Körcsarnokában. 
 
Hálózsákot, párnát és polifoamot mindenki hozzon magával, azok is, akik 
péntek kollégiumban alszanak! 
 
Díjazás: 
1. kategória: 1-3. helyezett Szarvasűzős váza, érem és egyéb tárgyjutalmakban 
részesül 
2. kategória: 1. helyezett Szarvasűzős váza, érem és egyéb tárgyjutalmakban 
részesül; 2-3. helyezett érem és egyéb tárgyjutalmakban részesül 
3. kategória: 1. helyezett Szarvasűzős váza, érem és egyéb tárgyjutalmakban 
részesül; 2-3. helyezett érem és egyéb tárgyjutalmakban részesül 
 
Fontos tudnivalók: 

 A versenyre csak az első 90 csapat nevezését tudjuk elfogadni. 

 A 25. Bosch Szarvasűzők pontos és végleges szabályait tartalmazó 
Tájékoztató füzetet a verseny előtt 2 héttel minden résztvevő csapat 
vezetőjéhez a megadott címre, postai és elektronikus úton eljuttatjuk. 

 Az időmérést az Agni Timing végzi. 

 Részletes leírás, szabályzat a www.szarvasuzok.hu oldalon található. 
 
 
 
A versenykiírás mellékletét képezi a Versenyszabályzat és a Verseny útvonala 
dokumentumok. Valamennyi nevezett csapat a versenyt megelőző héten postai és 
elektronikus úton egyaránt megkapja a verseny Tájékoztató füzetét, amely 
tartalmazni fogja a további tudnivalókat, technikai részleteket. 
 
 
A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) Elnökség döntése 
értelmében valamennyi MEFS rendezvény (Váltófutó MEFOB, vagyis az 1-es 
kategória) automatikusan csatlakozik a SportPont programhoz. Ennek keretében a 

http://www.szarvasuzok.hu/
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regisztráció alkalmával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény, 
diákigazolvány szám, születési dátum. A rendező fenti adatokat a versenyt követően 
átadja a MEFS-nek. 
 
Szervező: Miskolci Egyetemisták Szövetsége 
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Körcsarnok fsz. 10 iroda 
Tel: 70/466-7138 (Molnár Eszter) 
E-mail: sportiroda@uni-miskolc.hu 
Bővebb információ: www.szarvasuzok.hu, www.facebook.com/szarvasuzok  

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

