
Versenykiírás 

 

CITYRUN Félmaraton, utcai tájékozódási futóverseny és 

teljesítménytúra – Budapest 

 

Idıpontja: 2015. január 18. vasárnap, 9:00 

Versenyközpont: Oxygen Wellness Sportpálya, Budapest II. 

kerület, Kolozsvári Tamás utca 11.  

A verseny szervezıje: RUNgary Futó Egylet 

 

Bankszámlaszám: Walter Ulrik - OTP Bank 11773092-00259730 

 

A verseny nem kijelölt pályán és útbiztosítás nélkül kerül 

megrendezésre. Nincs kötelezıen tartandó útvonal, de az 

ellenırzıpontokat a megadott sorrendben kell érinteni. 

 

Rajt: a nevezéskor megadott tervezett célidıd alapján kerül 

kialakításra a percenkénti indításos verseny és a túra, 9:00 és 10:30 

között. Errıl elızetesen mindenkit értesítünk. 

 

Szintidı: 10.1km-es távon 2 óra, 21.1 km-es távon 4.5 óra. A túra 

és a futóverseny szintidejei között nincs különbség. 

 

Létszámlimit: a rendezvényen legfeljebb 100 fı vehet részt. 

 

Idımérés: SPORTIDENT dugókával a futóversenyen indulóknak 

mindkét távon. A rajtoláskor is kell majd dugókázni, így lesz 

rajtidıpont is. Természetesen a célban is. A túrán indulóknak nem 

mérjük az idejét, nekik az ellenırzıfüzetbe történı pecsételéssel kell 

a teljesítést igazolni. 

 

Ellenırzıpontok, útvonal: az ellenırzıpontokat a rajtban kapja 

meg minden induló, amely tartalmaz egy ajánlott útvonalat. Ezen 

útvonaltól el lehet térni, de az ellenırzıpontokat a megadott 

sorrendben kell érinteni. 

 

Nevezési díjak: az alábbi táblázatnak megfelelıen. A megadott 



határidık az utalás napját és nem a nevezés napját jelentik. A 

határidık lejártát követı napon az el nem utalt regisztrációkat 

töröljük. A versenytıl való visszalépés esetén a nevezési díjat nem 

áll módunkban visszautalni. Nevezést átadni 500 Ft-os 

adminisztrációs díj befizetése mellett lehet rajtszámfelvételkor. 

 

Rajtszámfelvétel: január 18-án 8:30-tól a helyszínen. 

Személyazonosító okmány bemutatása kötelezı. 

 

Frissítıpontok: 5-6 km-enként és a célban is. A pontos helyeket a 

rajtban kapott itiner tartalmazza majd. Kínálat: gyümölcs, keksz, 

víz, izoital. A környezetvédelem jegyében javasoljuk saját 

pohár/kulacs használatát. (De lesz pohár minden frissítıponton.) 

 

Díjazás: a nıi és férfi 1-3 helyezettek oklevevelet kapnak. 

 

Szabályok: a versenyt és a túrát csak gyalog ill. futva lehet 

teljesíteni a KRESZ szabályait betartva, jármővek használata tilos! 

Az indulókat kísérni tilos. Az indulók külsı segítséget csak a 

frissítıpontokon vehetnek igénybe. Tilos ellenırzıpontot kihagyni, 

szemetelni. (Minden ponton dugókázni / pecsételni kell). Tilos a 

szervezıket inzultálni. A szabályokat megszegıket a szervezık 

kizárhatják a versenybıl, ill. idıbüntetéssel sújthatják. A 

rendezvényen mindenki saját felelısségére illetve megfelelı fizikai 

és egészségügyi állapotban vehet részt. A rendezvényen készült 

fényképek és videók korlátozás nélküli publikálásához a nevezık 

visszavonhatatlanul hozzájárulnak. A rendezvényt minden idıjárási 

viszony esetén megtartjuk. 

 

Távok a legrövidebb teljesíthetı útvonalon haladva. 


