
„Fut a Hegyes 2022”  

 
2022-ben másodszor rajtol el a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület, Hegyeshalmi Sport 

Club és a Hegyeshalom ÖTE szervezésében a „Fut a Hegyes” jótékonysági terepfutó 

sportrendezvény!  

 

Hangulatos hegyeshalmi körökből választhattok az alábbi távok közül: 0,5 km, 1 km, 5 km 

vagy a kalandosabb 10 km.  

 

Rajtidőpontok:  

2022. augusztus 6-án (szombat) reggel 8 órától! 

Futamszalagok átvétele: reggel 7 órától lehetséges 

 

Útvonalak: 

 

Sárga és narancs pálya:  

A 0,5 km-es és az 1 km-es kör útvonal a gyönyörűen felújított Hegyeshalmi Sportpálya körül, 

az útvonal füves pálya (javasolt a 3-10 éves korosztálynak)! 

 

Kék pálya:  

Az 5 km-es kör 90%-ban szilárd burkolatú közúton és rövidebb kavicsos útszakaszon történik 

(kezdőknek és biztonságra vágyóknak). 

 

Piros pálya: 

A 10 km-es kör 95%-ban kavicsos és földúton zajlik (bátraknak és a kihívást kedvelőknek). 

 

 

Versenyközpont:  

Hegyeshalom Sportpálya 9222 Bányatér 1. 

 

Nevezési díjak: 

 

0,5 km -1 km, 14 éves korig díjmentes. 14 év felett 1500 Ft!  

 

5 km, 2000 Ft  

 

10 km, 3000 Ft  

 

A nevezés 14 éves korig minden távra díjtalan! 

 

Online regisztráció június 15-től! 

 

Nevezni csak ONLINE lehet és a nevezési díjat befizetni jelenleg csak ÁTUTALÁSSAL van 

lehetőség az alábbi számlaszámra: 

Kedvezményezett: Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület 

Bankszámlaszám: 59500117-11052733 

A közleményben kérjük tüntesd fel a „RUN” megnevezést, a nevedet és a születési dátumodat 

a könnyebb beazonosítás érdekében (pl.: „RUN, saját neved, születési dátumod”). 



A nevezési díj beérkezése után külön e-mailben igazoljuk vissza a nevezés érvényessé 

válását. 

 

(ezeket az infókat megkapod a jelentkezési lap kitöltése után e-mailben is --> gyakran a Spam 

mappába rakja, nézd meg ott is) 

 
Az online nevezés lezárását követően meghirdetjük a jótékonysági futás napján lehetséges 

korlátozott számú helyszíni nevezés lehetőségét. 

 

Maximális létszám: 300 fő 

 

A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza a részvételi jogon kívül:  

- egyedi befutóérem  

- frissítés a pályán és a célban  

- egészségügyi biztosítás  

- útvonalbiztosítás 

 

Az eseményről fotók és videó is készül.  

Ezek a rendezvény után ingyenesen letölthetőek lesznek a település Facebook oldaláról. 

 

Díjazás:  

Mivel jótékonysági futásról van szó, ezért nincsenek díjazások.  Viszont a legfiatalabb és 

legidősebb résztvevőt külön jutalmazzuk!  

Minden a távot teljesítő résztvevő, egyedi befutó érmet kap emlékül.  

A regisztrációból befolyt összeg a rendezvény lebonyolítására kerül viszaforgatásra.  

 
A délelőtt folyamán ingyenes felfújható ugrálóvár és egyéb programok várnak minden 

kicsit és nagyot! 

Bármilyen észrevétel esetén keress minket a futahegyes@hegyeshalom.hu emailcímen! 

Bővebb információ: +3630/2092013 Tóth Gyula 
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