
Általános tudnivalók a Futapest Klub Egyesület terepfutó versenyeiről 
Az útvonal biztosítása 
Az Egyesület a versenypálya útvonalát szalagozással és táblákkal kijelöli, de nem zárja le. 
Az útvonal jellemzően erdei és mezei földutakon, esetenként kisforgalmú közutakon halad. 
Az útvonalon számítani kell turisták, a versenyről mit sem tudó közlekedők megjelenésére. 
Az olyan kereszteződésekbe, ahol gépjármű forgalom megjelenésére számítunk, rendezőket állítunk, de ettől függetlenül a pálya egész hosszán az általános 
közlekedési szabályok érvényesek, kérjük a kölcsönös megértés és udvariasság jegyében kezelni az esetleges problémákat. 
 
Eltévedés 
Bár a pályát kiszalagozzuk, időnként előfordulnak eltévedések. Ennek több oka lehet: nem figyel eléggé a futó a jelzésekre, valaki lebontja vagy szándékosan rossz 
irányba helyezi át a szalagozást, a pályán lévő rendező rossz irányba küld stb. Ezért bár nem tájékozódási futóversenyeket rendezünk, de kérjük, hogy figyelmesen 
tanulmányozzátok át és próbáljátok megjegyezni a versenyközpontban kihelyezett pályarajzot. 
 
Km jelzések 
Az útvonalat hordozható GPS készülékek, a Google Föld, a turistautak.hu és a futoterkep.hu segítségével mérjük le és helyezzük ki a km jelzéseket. Aki már 
használt GPS készüléket és megnézte, milyen útvonalat ad vissza készülék, ha kétszer is bejárja ugyanazt az útvonalat, láthatja hogy a két útvonal nem fedi 
egymást. Tehát van hibája magának a GPS mérésnek, ezen kívül további pontatlanságok adódnak abból, hogy a mérés nem folyamatos, két mérési pont között az 
általunk bejárt útvonal eltérhet a számítógép által kirajzolt útvonaltól. A magassági adatokban is hasonló pontatlanságok vannak. Általánosságban a pálya 
hosszában és a km jelzések helyében 1-2%, a magassági adatokban 3-4 % pontatlanságra számítani kell. Mivel ezek nem csúcsok hitelesítésére hivatott versenyek, 
ennél pontosabb mérésekre nem is törekszünk. 
 
Közlekedés, parkolás 
A versenyeinkre egyre több futó érkezik és időnként gondot okoz a parkolás. Kérjük, hogy aki teheti, jöjjön tömegközlekedéssel, vagy szervezzetek egymás között 
telekocsikat, akár a facebook-on keresztül, akár más módon. Kérjük, hogy ne álljatok kapubejárókba és egyéb olyan helyre, amit a KRESZ nem enged meg. 
 
Kutyák 
Nem kell pánikba esni, az eddigi versenyeinken nem volt olyan, hogy valakit kutyaharapással orvoshoz kellett volna vinni, de mindenre fel kell készülni. Mivel a 
versenyeink jellemzően kertes övezetű lakott területekről indulnak és oda is érkeznek, kutyák előfordulhatnak. Bár mi az útvonal kijelölésekor arra törekszünk, 
hogy elkerüljük azokat a helyeket, ahol szabadban kutyát látunk, és a kutyák gazdáit figyelmeztetjük a futóversenyre, évente 2-3 versenyen előfordul, hogy kóbor 
kutyák tévednek a pályára. Aki nem bízik benne, hogy rátermett viselkedésével meg tudja úszni a kutyatámadást, inkább szerezzen be valamilyen riasztót. Ha 
közel van a kutya, ne fordítsatok neki hátat, de a szemkontaktust is kerüljétek. 
Futás kutyával. Nem jellemző, hogy kutyával jönnének a futók a versenyeinkre, de időnként előfordul. Amíg versenyenként nincs több 1-2 kutyás futónál, akik a 
végéről indulnak és nem zavarják a többi futót, addig csak annyi megkötést teszünk, hogy az eredménylistában a végére soroljuk be őket. 
 
Időjárás 
A versenyeinket zord időjárási körülmények között is megtartjuk. Aki ilyenkor jön futni, készüljön fel megfelelő ruházattal, például szöges cipővel. 
Kivétel ha életveszélyes a pálya például felázott talajon az erős szél miatt kidőlő fák vagy az ónos eső alatt letörő faágak miatt, akkor elmaradhat a verseny. 


