
VERSENYSZABÁLYZAT 

Ötpróba-Maradj Fitten Program 

 

1) Az Ötpróba-Maradj Fitten Program (a továbbiakban: Program) az Ötpróba szabadidősport-

eseménysorozat része, amelynek keretein belül a regisztrált Ötpróba-felhasználók a 

hagyományos, az Ötpróba-eseménynaptárában szereplő rendezvények mellett virtuális 

útvonalakon történő, egyéni teljesítések által is gyarapíthatják Ötpróba-pontjaik számát.  

2) A Programban kizárólag regisztrált, Ötpróba-azonosítószámmal rendelkező felhasználók 

vehetnek részt. Az Ötpróba-azonosítószámok megadására a felhasználó GeoGO-profiljában 

az Adatmódosítás menüpont alatt van lehetőség. Ennek hiányában a teljesítésért járó 

Ötpróba-pontok jóváírása nem lehetséges.  

3) A Programban történő részvétel díjmentes, amely azonban nem érinti az Ötpróba 

szabadidősport-sorozat egyszeri 1000 forintos regisztrációs díját.  

4) A Program keretein belül üzemeltetett virtuális útvonalak a www.geogo.hu oldalon keresztül 

érhetők el, az Ötpróba-Maradj Fitten Teljesítések menüpont alatt. Kizárólag az ott található 

útvonalak teljesítéséért jár Ötpróba-pont, távtól függően, az útvonal adatlapjában 

meghatározott mennyiségben.  

5) A Program útvonalain történő teljesítéshez az Ötpróba-regisztráción túlmenően szükséges a 

www.geogo.hu oldalon való regisztráció is, továbbá a honlapon található általános 

tudnivalók valamint technikai információk nevű dokumentumokban foglaltak figyelembe 

vétele. 

6) A GeoGO oldalon található Ötpróba-pontszerző instant útvonalak teljesítéséért összesen 

naptári hónaponként legfeljebb 4 Ötpróba pont jóváírása lehetséges. A pontok jóváírása a 

pontszerző útvonalak teljesítésének időrendi sorrendjében történik. 

7) Az Ötpróba pontszerző GeoGO-útvonalak teljesítéséért járó pontszámok a Program ideje 

alatt változhatnak, a módosítás jogát a Szervező fenntartja. Erről minden esetben közleményt 

teszünk közzé és rendszerüzenetben értesítjük a felhasználókat. 

8) A Program során ugyanazon naptári hónapban ugyanazon az útvonalon összesen – tehát nem 

sportáganként – csak egy teljesítést fogadunk el, és írunk jóvá érte Ötpróba-pontot vagy 

pontokat. Körpálya esetében egy kör minősül egy teljesítésnek, tehát több kör teljesítése 

esetén sem számolunk el több Ötpróba-pontot a felhasználó számára, mint amennyi egy kör 

teljesítéséért járna.  

9) A Programhoz tartozó útvonalak közül azok, amelyek futás sportágra lettek hitelesítve, 

túrázva is teljesíthetők. A két sportág elhatárolásához a kiindulópont és a végpont között 

megtett teljesítés időtartama alapján a rendszer által kiszámított átlagsebességet vesszük 

alapul: 6 km/órás, illetve ennél gyorsabb átlagsebesség felett futásnak, míg ez alatt túrának 

minősül a teljesítés. A 16 km/órás átlagsebesség felett teljesített futást nem fogadjuk el 

sikeres teljesítésként, így azért Ötpróba-pont sem jár. Túra esetében a pontszámítás kapcsán 

az Ötpróba részvételi szabályzatában meghatározott táblázat a mérvadó a következők 

szerint: 5-14 km / 1 pont, 15-19 km / 2 pont, 20-24 km / 3 pont, 25-34 km / 4 pont, 34-49 km 

/ 4 pont, 50 km felett 4 pont. Az egyes útvonalak teljesítéséért járó pontszámok az adott 

útvonal nehézségi szintjétől függően változhatnak és eltérhetnek az itt meghatározottaktól.  

10) A Programban teljesített útvonalak kapcsán kizárólag a www.geogo.hu oldalon keresztül 

történt teljesítéseket fogadjuk el, Ötpróba-pontok is kizárólag ebben az esetben járnak. 

Amennyiben egy felhasználó a technikai információkban található követelményeknek nem 

tett eleget, és teljesítése nem került rögzítésre az ott meghatározott módon, úgy az Ötpróba 

sem tudja azt sikeres teljesítésként elfogadni, így Ötpróba-pont sem jár érte.  
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