
 

 

NATO Futás versenykiírása 
(Magyar Honvédség ellátási körébe tartozók részére) 

2020. október 18. 

 

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége együttműködve a Magyar Honvédség 

Parancsnokságával az MH állománya részére, a NATO Futás keretében az MH ellátási körébe 

tartozók számára térítésmentes futást biztosít az alábbi feltételek mellett:  

 

Katonai versenyszámok:  

10 km-es egyéni  női, férfi versenyszám  

10 km-es váltófutás (2 fő) futás 

4 km-es egyéni női, férfi versenyszám 

 

10 km-es egyéni  női, férfi versenyszám  
Ebben a versenyszámban a Magyar Honvédség állományába tartozó katonák, valamint a honvédelmi 

ágazattal munka- és jogviszonyban állók, ideértve a szerződéssel rendelkező tartalékosokat is, illetve az 

MH ellátási körbe tartozókat (nyugállományú és járadékban részesülő) versenyeznek.  

Korcsoport: 40. év alatti férfi és női, illetve 40. év feletti férfi és női kategória.  

Díjazásban minden kategória I-III. helyezettje részesül. 

 

10 km-es, váltófutás (2 fő) Csapat verseny: Ebben a versenyszámban a Magyar 

Honvédség honvédségi szervezetei, nevezhetnek  és versenyezhetnek.  2 fős  férfi, női és  vegyes 

csapatok nevezését várjuk. Korosztály NINCS. Díjazva az I-III. helyezett férfi, női és vegyes csapat 

lesz.   
 

4 km-es egyéni női, férfi versenyszám 
Ebben a versenyszámban a Magyar Honvédség állományába tartozó katonák, valamint a honvédelmi 

ágazattal munka- és jogviszonyban állók, ideértve a szerződéssel rendelkező tartalékosokat is, illetve az 

MH ellátási körbe tartozókat (nyugállományú és járadékban részesülő) versenyeznek.  

Korcsoport: 40. év alatti férfi és női, illetve 40. év feletti férfi és női kategória.  

Díjazásban minden kategória I-III. helyezettje részesül. 
 

Nevezés menete:  
1./ Katonai kategóriába nevező előnevez a hososz@citromail.hu e-mail címre 

(egyéniben is és váltóban is), ahova megadja nevét, rendfokozatát és katonai szervezetének, 

rövidített nevét, illetve, hogy milyen versenyszámban kíván indulni. 

 

2./ A „katonai” kategóriába történt nevezés elfogadása esetén (jogosultság ellenőrzése) 

a nevezőe-mailben visszaigazolást kap, mely alapján térítésmentesen benevezhet a 

https://natofutas.hu/ honlapon található online nevezési felületen a megfelelő versenyszámba. 

Fontos: az egyesület rovatba írja be, hogy: KATONA. 

  

Térítésmentességben kizárólag abban az esetben részesül, ha előnevezett a 

hososz@citromail.hu  e-mail címre. 
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Tájékoztatjuk, hogy a rajtszám és a chip átvételét önállóan kell intézni a Budapesti Atlétikai 

Szövetség irodájában: 2020. október 2 – 16-ig, naponta a 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 és ½ em. 

(11:00-17:30-ig). A rajt helyszínén: (Vérmező) 2020. október 18-án 9:30 -11:30 óráig. 

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

Jó felkészülést és élményekben gazdag versenyzést kívánunk! 
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