
 

 

 

NATO Futás versenykiírása 
a Magyar Honvédség ellátási körébe tartozók részére  

 

Katonai versenyszámok:  

10 km-es NATO tagországok egyéni  női, férfi és csapat versenyszám  

10 km-es, három fős csapat futás 

10 km-es, négy fős váltófutás 

 

10 km-es NATO tagországok egyéni  női, férfi és csapat 

versenyszám  
Ebben a versenyszámban a NATO tagországok katonái versenyeznek  3 fős csapatokban. A csapat 

eredmény a legjobb két versenyző teljesítménye alapján lesz megállapítva. Minden csapattag egyéni 

teljesítménye is értékelésre kerül egyéni nő és férfi kategóriában is. A Magyar Honvédség válogatottját  

a  Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnok és a Honvéd Sportegyesületek 

Országos Szövetsége állítja össze. 

 

A 10 km-es  egyéni versenyszámban az MH ellátási körébe tartozó minden résztvevő, függetlenül attól, 

hogy tagja-e a magyar katonai válogatottnak rangsorolva lesz a teljesítménye alapján a  katonai és az 

abszolút kategóriában is. Emennyiben dobogós helyet ér el az MH ellátási körébe tartozó, akkor 

díjazásban részesül. 

  

Nevezni a https://natofutas.hu/ nevezési felületen kell! Kérjük, hogy a nevezés során  az egyesület 

rovatba írja be, hogy  „Katona” és adja meg a katonai szervezet, alakulat vagy a honvéd egyesület 

rövidített nevét. Tájékoztatjuk, hogy  katonai kategóriába történő nevezés jogosultságát ellenőrzik a 

szervezők.  

Tájékoztatjuk, hogy a rajtszám/chip átvételét önállóan kell 
intézni a Budapesti Atlétikai Szövetség irodájában: 

2018. szeptember 6. – szeptember 21-ig. 

1053 Budapest, Curia u. 3. 1 és ½ em.(11:00-17:30-ig) 
 

10 km-es, három fős csapat futás 
Az MH ellátási körébe tartozók önállóan is összeállíthatnak  3 fős csapatokat, akiknek a teljesítménye a 

NATO tagországok katonái kategóriában kerül értékelésre.  

Nevezni  kizárólag a hososz@citromail.hu e-mail címre lehet. A nevezés során kérjük adja meg a 

csapat tagjainak nevét, az alkulat és/vagy a honvéd sportegyesület nevét. A leadott nevezések 

összesítésre kerülnek és a HOSOSZ nevezi a csapatokat NATO Futás rendszerébe. 

Nevezési határidő: 2018. szeptember 10-én, 14:00 óraig! 

Tájékoztatjuk, hogy a rajtszám/chip átvételét önállóan kell 
intézni a Budapesti Atlétikai Szövetség irodájában: 

2018. szeptember 12. – szeptember 21-ig. 

1053 Budapest, Curia u. 3. 1 és ½ em.(11:00-17:30-ig) 

https://natofutas.hu/
mailto:hososz@citromail.hu


 

10 km-es, négy fős váltófutás 
Alakulatok, katonai szervezetek részére kiírt verseny. Ebben a kategóriában 4 fős váltók indulhatnak. A 

10 km-es táv négy, közel egyenlő  részre lesz osztva. A váltóhelyek megadása a NATO Futás 

útvonalának véglegesítése után kerül kiírásra a jelen kiírásban! 

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy ez a szám kizárólag az MH ellátási körébe tartozók számára kiírt 

versenyszám, ezért nem találja  a NATO Futás versenykiírásában. 

 

Nevezni  kizárólag a hososz@citromail.hu e-,mail címre lehet. A nevezés során kérjük adja meg a 

váltó  tagjainak nevét, az alkulat és/vagy a honvéd sportegyesület nevét. A leadott nevezéseket a 

HOSOSZ  összesíti és megadja a Budapesti atlétikai Szövetség részére. A váltók külön díjazásban 

részesülnek!  

Nevezési határidő: 2018. szeptember 10-én, 14:00 óraig! 

Tájékoztatjuk, hogy a rajtszám/chip átvételét a HOSOSZ intézi! 
  
 

Jó felkészülést és élményekben gazdag versenyzést kívánunk! 

 

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége  

e l n ö k s é g e. 
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