
 Mozdulj, Soroksár! 
BUCI futóverseny 

 
 

Bp. XXIII. ker. Sportcsarnok, Szentlőrinci út - Nyír utca 

Időpont: 2013.11.10. Vasárnap 
 
Verseny célja: A hagyományos Buci futóverseny keretében, szabadidős sportolási lehetőség biztosítása a 
futást kedvelő Soroksári és környéken élő emberek, családok részére. 
A versenyközpont megközelíthetősége: 
Rendező:   Soroksár Önkormányzata, Alapsportok Tm 
Fővédnök:   Geiger Ferenc polgármester 
Fő Támogató:  BUCI pékség 
Versenyigazgató:  Stépán Zsolt 
 
Verseny információk: 

Rajtidő Futam Korosztályok Táv 
Elő / helyszíni 

nevezés 

9.30 BUCI kismaraton Ffi, női: U20; 20-39; 40 + 6 km 500/ 1000 Ft 

9.30 BUCI minimaraton Ffi, női: U15; 15-19; 20 + 3 km 300 / 5000 Ft 

10.15 BUCI suli maraton 1-2; 3-4; 5-6; 7-8. osztály 1 km ingyenes 

10.30 BUCI ovi maraton 0-4; 5-6 évesek 0,5 km ingyenes 

10.40 Családi váltó 
3 fős (minimum 1 gyerek – 

18 év alatti) 
05-1-0.5 km 500 Ft / család 

   
 Eredményhirdetés és tombola: 11 órakor! 
 

Előnevezés: november 08 (péntek), 24 óra (ezután az előnevezést NEM tudunk regisztrálni)! 
Előnevezés esetén kérjük feltűntetni a megjegyzés rovatba: neve(ke)t, születési idő(ke)t. 
Előnevezési díjnak a versenyt megelőző napig meg kell érkeznie a következő bankszámla számra: 
Unicredit Bank: 10918001-00000078-41820002 (Alapsportok Stúdió Kft.) 
Rajtszám felvétel a helyszíni nevezésnél kijelölt külön asztalnál, az igazoló szelvény bemutatásával. 
 
Helyszíni nevezés: 8 órától, és az adott futam előtt 20 perccel lezárul. 
 
Díjazás: korcsoportonként az 1-3 férfi és női helyezetteknek érem, egyedi oklevél és a szponzorok 
által felajánlott ajándékokból. Óvodások között győztest nem hirdetünk, minden résztvevő befutó 
ajándékot és emléklapot kap! Legsportosabb intézménynek KÜLÖNDÍJ! 
 
Egyebek: Öltözési lehetőség a sportcsarnokban. A verseny 90 %-ban (könnyű) terepen zajlik.  
Nevezési díj tartalmazza: 27%-os Áfát, biztosított útvonalat, frissítést a célban, részvételi 
lehetőséget a tombolán. Intézmények (iskolák, óvodák) kollektív nevezési lappal is nevezhetnek. 
Letölthető dokumentumok: www.mahfusz.hu 
 
Versenyzési feltételek: Minden induló a kitöltött nevezési lap aláírásakor (csoportos nevezés 
esetén is) vállalja, hogy egészségi állapota engedi a versenyzést, és elfogadja, hogy a 
versenyszabályzat (lsd: mahfusz ide vonatkozó szabályozásai) betartása minden résztvevőre nézve 
kötelező, és semmilyen követeléssel nem élhet a versenyrendezők felé. 
Minden vitás helyzetben a versenyigazgató döntése a mérvadó! 
 
Információk: +3620/3323025; www.mahfusz.hu; www.alapsportok.hu  

http://www.mahfusz.hu/
http://www.mahfusz.hu/
http://www.alapsportok.hu/

