
 

 

NATO Futás versenykiírása 
(Magyar Honvédség ellátási körébe tartozók részére) 

 

Katonai versenyszámok:  

10 km-es NATO tagországok egyéni  női, férfi versenyszám  

10 km-es, váltófutás (2 fő)   
 

10 km-es NATO tagországok egyéni  női, férfi versenyszám  

 

Ebben a versenyszámban a Magyar Honvédség meghívását elfogadó  NATO tagországok katonái és a Magyar 

Honvédség állományába tartozó katonák, valamint a honvédelmi ágazattal munka- és jogviszonyban állók - 

ideértve a szerződéssel rendelkező  tartalékosokat is - , illetve az MH ellátási körébe tartozók (nyugállományú és 

járadékban részesülő) versenyeznek. NINCS korosztály! 

 

Csapat verseny: kizárólag a Magyar Honvédség meghívását elfogadó  NATO tagországok katonái és a  Magyar 

Honvédség válogatottja  versenyeznek, illetve lesznek értékelve. Minden ország  3 - 3 fős csapatot nevezhet a 10 

km-es NATO tagországok egyéni  női és férfi versenyszámba.  
 

A Magyar Honvédség válogatottját  a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége ajánlása alapján a  

Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság állítja össze. A csapat 

kategóriában kizárólag a versenyen résztvevő NATO országok katonái és az MH HFKP  

által összeállított és versenyző magyar katona válogatott lesz értékelve. 

 

A 10 km-es  NATO tagországok egyéni női és  férfi versenyszámban minden katonai kategóriában versenyző 

személy rangsorolva lesz a teljesítménye alapján, attól függetlenül, hogy tagja-e a magyar katona válogatottnak 

vagy sem. A katonai kategóriában versenyzők eredménye értékelésre kerül a   Futófesztivál  az abszolút 

kategóriában is, ezért az egyéni dobogós helyezések ott is díjazva lesznek. 

 

10 km-es, váltófutás (2 fő)  

 

A Budapesti Atlétikai Szövetség kiírása szerint kerül lebonyolításra. Ez a versenyszám nem lesz értékelve a 

katonai versenyszámban, de az MH ellátási körébe tartozók részére a nevezés térítésmentes. 
 

Nevezés menete:  
1./ A katonai kategóriába nevezőnek először be kell jelentkezni  a hososz@citromail.hu e-mail címre 

(egyéniben is és váltóban is), ahova meg kell adni a versenyző nevét, rendfokozatát és katonai szervezetének, 

alakulatának nevét, illetve, hogy milyen versenyszámban kíván indulni. 

 

2./ A „katonai” kategóriába történt nevezés elfogadása esetén (jogosultság) az Ön által küldött e-mailra 

visszaigazolást kap a térítésmentességre és megkapja a nevezési linket. 
 

Tájékoztatjuk, hogy a rajtszám és a chip átvételét önállóan kell intézni a Budapesti 

Atlétikai Szövetség irodájában: 2019. október 1 – 17-ig. Cím: 1053 Budapest, Curia u. 3. 

1 és ½ em. (11:00-17:30-ig). 

 
Bővebb  információ a futásról: https://natofutas.hu/ 

Jó felkészülést és élményekben gazdag versenyzést kívánunk! 

 

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége  
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