
Magyar Futósport Egyesület 
Bemutatkozó



Rólunk

A Magyar Futósport Egyesület alapítói több éves szakmai múl=al rendelkező szakemberek, 
akik több szemszögből látják a megvalósítandó feladatokat, és így hatásosan tudják 
delegálni, és intézni azokat.

Mindenkinek megvan a saját területe amiben erős, de mindannyian folyamatosan képezzük 
magunkat, így épül fel a vezetői is a szakmai csapat is.



Küldetésünk

A Magyar Futósport Egyesület célja, hogy a magyar futósport legjobbjait összefogja és 
támogassa. Legyen az aszfalt-, terep- vagy akadályfutás. Azt szeretnénk, hogy hazánk 
legjobb futóinak, hazai vagy akár nemzetközi szereplése ne anyagi kérdés legyen.

Szakmai felkészültségünknek, és kapcsolatrendszerünknek köszönhetően Magyarország 
egyik legjótékonyabb sportegyesülete vagyunk!

Tagjaink közö= tudhatjuk a  Magyarország eredményes sportolóinak jó részét.



Projektjeink

Sulimaraton

Titans of Hungary

Futóversenyek szervezése

Jótékonysági futóversenyek szervezése

Virtuális versenyek szervezése

E-trails körök készítése

A Project közvetlen eléréséhez, ka>nts a linkre!



Titans of Hungary

A Magyar Futósport Egyesület célja, hogy a magyar futósport legjobbjait összefogja és 
támogassa. Legyen az aszfalt-, terep- vagy akadályfutás. Azt szeretnénk, hogy hazánk 
legjobb futóinak, hazai vagy akár nemzetközi szereplése ne anyagi kérdés legyen.

.

Kiemelet sportolóink az akadályfutás, terepfutás, aszfalt futás szakosztályokból kerülnek ki.

EgyesüleN taglétszámunk jelenleg több mint 500 fő.



Titans of Hungary

Csécsei Zoltán Aszfalt csapatkapitány

Zoli eredményei 2019-2020-ban
Korinthosz Ultra futóverseny 
160km Abszolút 1. helyezeP

Futópados 24 órás, 12 órás, 100 
mérföldes világrekord

24 órás világbajnokság 2019. II. 
HelyezeP csapatban



Titans of Hungary

Szabó Sándor Terepfutó csk Terepfutóink



Titans of Hungary

Akadályfutó Titánok



Szponzoráció

EgyesüleN taglétszámunk jelenleg több mint 500 Fő.

Szponzoraink megegyezés szerint meg tudnak jelenni: Facebook oldalon, Weboldalunkon, 
Hírlevelekben, EgyesüleN pólókon, Molinóinkon, Strandzászlókon, Rajtkapun

Ha úgy gondolod, hogy támogatni szeretnéd őket, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot: 
info@futosport.hu

mailto:info@futosport.hu


Facebook elérés

2020 áprilisában egy hónap 
alaP 315.140 elérés, 54.388 
akZvitás

Facebook követőink száma 
több mint 5900 Fő



Sulimaraton

Kiemelten fontos számunkra, hogy a jövő felnövekvő generációjával
megismertessük a sportolás örömét, edukáljuk őket, és felhívjuk figyelmüket a 
mozgásszegény életmód hátrányaira. 

Szabadkapacitásunkat és hitvallásunkat ötvözve vállalt célunk, hogy 
népszerűsítsük a futást a gyermekek körében. Elsősorban kis és közepes
városokban, iskolák közötti futóversenyeken keresztül szeretnénk ezt megtenni.



Sulimaraton

Szeretnénk eljuttatni az élményt
azokhoz a gyermekekhez is, 
akikhez egyébként nem jutna el.

Ezeken az eseményeken a 
gyerekek 20-30%-a dobogóra tud 
állni, amit azonnali sikerként tud 
megélni.



Sulimaraton

Rendszerünk GDPR kompatibilis módon, tudja rangsorolni a városokat, iskolákat. A gyerekeket OM 
azonosító alapján rangsoroljuk, így mindenki meg tudja nézni saját magát (vagy a szülők a gyermeküket) a 
rendszerben.

A cél év végén megmutatni Magyarország 
leggyorsabb iskoláját, osztályát.



Sulimaraton

Kategóriák: évfolyamonként, iskolánként, nemenként

Díjazás: osztály, évfolyam és városi szinten az 1-3. helyezett fiú és lány

Távok: alsósoknak 1000m, felsősöknek 2000m



Sulimaraton

Amit a professzionális szervezés és háttér keretében nyújtunk a 
gyerekeknek:

Rajtszám (rajta a szponzorok logójával)
Chipes időmérés
On-line eredmények, rangsorolás
GDPR-kompatibilis adathasználat
Ajándékcsomagok a dobogósoknak
Rajtkapu a szponzorok logójával
Dobogós eredményhirdetés



Sulimaraton

Hogy kell elképzelni a jelenlegi helyzetben?

Teljes mértékben meg tudunk felelni az aktuális járványügyi szabályozásoknak. A esemény 
megtartható testnevelés óra keretén belül, nem kell plusz időt rá fordítani, és több gyereket egyszerre 
egy időben egy helyre összehívni. A rajtszámokat mely a chipeket tartalmazza a tanárok osztják ki a 
gyerekeknek, az adatbázist megosztják a csapatunkkal, és már kezdődhet is az esemény. A 



Sulimaraton

A program képes arra, hogy mind egyéni, mind iskola, mind város szinten összehasonlíthatóak 
legyenek az eredmények évről évre.

Hiszünk abban, hogy játékosan bemutatva, sokkal nagyobb kedvet kapnak a gyerekek, hogy még 
többet sportoljanak, és büszkék lehessenek magukra.

Az események szervezésénél felmerülő alapvető költségek finanszírozását mi magunk vállaljuk
(technikai eszközök, szállítás, installálás stb).
Kezdeményezésünkhöz együttműködő partnereket keresünk! A chip és rajtszám biztosítását
hasonló értékrenddel bíró cégek támogatásával kívánjuk megoldani, hogy a szülőkre, iskolákra ne 
háruljon költség a részvétellel kapcsolatban.

Ha szívesen adná nevét ehhez, partnerként támogatná a kezdeményezést, kérem, vegye fel 
velünk a kapcsolatot!



Futóversenyek szervezése

Több 10 éves szakmai múl=al rendelkezünk futóversenyek szervezésében. A-Z-ig minden a 
versennyel kapcsolatos feladatot el tudunk látni a megfelelő személyze=el.

A szervezési fázis a verseny elő= legalább fél évvel kezdődik, és a verseny napján sem ér 
még véget. Fontosnak tartjuk a szoros együ=működést, és sűrű kommunikációt a szervezők 
és a nevezők és partnerek közö=.



Futóversenyek szervezése

Szolgáltatásaink:

- Hangosítás h=ps://www.watchmanNming.com/hangositas

- Nevezési rendszer h=ps://www.watchmanNming.com/nevezesi-rendszer

- Pálya jelölés h=ps://www.watchmanNming.com/palya-kijeloeltes

- Dobogó h=ps://www.watchmanNming.com/podium-dobogo

- Rajtkapu gyártás h=ps://www.watchmanNming.com/rajtkapu-gyartas

- Rajtszámok, bokachipek h=ps://www.watchmanNming.com/a

- RunnerTAG h=ps://www.watchmanNming.com/runnertag

- Díjazás h=ps://www.watchmanNming.com/dijjazas

- Éremgyártás: h=ps://www.watchmanNming.com/eremgyartas
- Időmérés: h=ps://www.watchmanNming.com/idomeres

- Rangsorolás: h=ps://results.sporthive.com/events/6697856723367831040

- Speaker

https://www.watchmantiming.com/hangositas
https://www.watchmantiming.com/nevezesi-rendszer
https://www.watchmantiming.com/palya-kijeloeltes
https://www.watchmantiming.com/podium-dobogo
https://www.watchmantiming.com/rajtkapu-gyartas
https://www.watchmantiming.com/a
https://www.watchmantiming.com/runnertag
https://www.watchmantiming.com/dijjazas
https://www.watchmantiming.com/eremgyartas
https://www.watchmantiming.com/idomeres
https://results.sporthive.com/events/6697856723367831040


Futóversenyek szervezése – Éremgyártás

Tervezés, gyártás szállítás minden egy kézben, rövid határidővel

További képek: h=ps://www.futosport.hu/szolgáltatásaink



Saját versenyeink

Mátrabérc Trails Tanuhegyek Trail

http://www.mbtrail.hu/
https://www.tanuhegyektrail.hu/hu/


Saját versenyeink

RUN DOG versenysorozat Music Night Run Versenysorozat

https://www.futosport.hu/rundogversenysorozat
https://www.futosport.hu/varpalotamusicrun


Jótékonysági futóversenyek szervezése

Akár szponzor vagy, akár jótékonysági partner, a munka szakmai részét elvégezzük. Nem kell 
értened a versenyszervezéshez ha minket bíztok meg. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, 
a befektete= összeg kb 1,5-2-szerese hozható ki egy jótékonysági futóversenyből. Tehát a 
szponzor pénze megduplázható.

Pl:  Egy verseny 4.000 Ft-os nevezési díjjal, 400 fő esetén 1,6 Millió Ft gyűjthető a verseny 
költségei: Fém érem, időmérés, engedélyeztetés, speaker, frissítés, 1Millió Ft ala= tud 
maradni.



Jótékonysági futóversenyek szervezése

Példa a jótékonysági futóversenyre:

Dűlőre Futunk 2020, 480 nevező váltó és egyéni nevezéssel 

2.187.000 Ft-ot gyűjtö=ünk, az Országos Mentőszolgálat tapolcai állomásának



Virtuális futóversenyek

Megbízóinknak virtuális futóversenyt tudunk szervezni az alábbi szolgáltatásokkal:

- Nevezési rendszer (bankkártyás fizetős)

- Érem tervezés

- Érem gyártás

- Csomagok feladása

- On-line MarkeNng

- Off-line MarkeNng



Virtuális futóversenyek

h=ps://www.futosport.hu/gyozzukleakoronavirust

A 2020-as nyár legnépszerűbb magyar virtuális futóversenye több mint 3200 teljesítő. Több mint 4 Millió Ft 
adomány a Magyar Vöröskeresztnek

https://www.futosport.hu/gyozzukleakoronavirust


Virtuális futóversenyek



Virtuális futóversenyek



E-trails körök szervezése

Az E-trails egyrészt egy alkalmazás, amely lehetőséget biztosít az adatbázisban található 
útvonalak (városi séták, túramozgalmak, teljesítménytúrák, instant túrák, futó útvonalak) 
igazolt teljesítésére.

Ha van okostelefonod, máris elkezdheted a. Nem kell semmit telepíteni és akár offline 
állapotban is működik.

A sikeres teljesítéshez az útvonalon kijelölt összes ellenőrzőpontok szinNdőn belüli érintése 
szükséges. Az időmérés az első pont teljesítésekor indul és az utolsó pont (cél) igazolásával 
zárul. A pontérintések időpontja a telefon GPS-e által visszaado= időbélyeg.

Ha nincs rögzítve a kezdőpont és úNrány, akkor egy körtúra bármely ellenőrzőponton 
elkezdhető. A túra utolsó ellenőrzőpontja (cél) a választo= kezdőpont (rajt) lesz. A túrák 
bármelyik irányban teljesíthetők, ha a kezdőpont és irány nem rögzíte=.

A teljesítés történhet futva vagy túrázva, csoportosan vagy egyénileg. Csoportos teljesítés 
esetén mindenkinek külön kell igazolnia a teljesítést.



E-trails körök szervezése

Az E-trailsekhez minden technikai támogatást megadunk. Nevezési rendszer, bankkártyás 
fizetés után azonnal küldi a kódot, mellyel teljesíthető az E-trail.

Amire szükségünk van az a GPS track az útvonalról, és az ellenőrző pontok helye 

Példák a körökre

h=ps://runasyouwant.hu

https://runasyouwant.hu/


Köszönjük figyelmüket!

Vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi 
elérhetőségeken

info@futosport.hu
Telefon: +36304959932

mailto:info@futosport.hu

