
Versenykiírás 

 

Magyarország 10 éve az Európai Unió tagja. 

Fuss velünk 10 kilométert az uniós támogatásból szépülő Budapesten,  május 11-én! 

A részvétel ingyenes, regisztráció: a Nevezés menüpontban 

  

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából egy 
különleges, ingyenes, 10 kilométeres futást szervezünk Európa egyik legszebb részén: 
Budapest belvárosában és a Duna-parton. 

  

A 10 – váltóban csak 5 – kilométeres táv teljesíthető minden futást kedvelő számára, de 
természetesen a serlegekért versenybe szálló profikat is várjuk. A távot teljesítő minden 
résztvevő egyedülálló emléket, egy Magyarország tíz éves EU-tagságát szimbolizáló érmet 
vihet haza. 

  

Az útvonal 10 európai uniós támogatásból létrejött, emblematikus fejlesztést érint. Átmegy 
például a Margit hídon és Budapest új főutcáján, és elhalad a Liszt Ferenc Zeneakadémia, a 
Rudas Fürdő és a Várkert Bazár mellett is. A rajt, a cél és az eredményhirdetés az Erzsébet 
téren, az Európa-napi fesztivál helyszínén lesz. 

  

Időpont:         2014. május 11. 

  

Rajt:               Budapest,  Erzsébet téri park, az Európa-napi utcafesztivál helyszíne 

Gyülekező és bemelegítés: 09:30-tól. 



A résztvevők innen 10:00-kor egy lassú, hangulatfokozó, közös felvezető futással a Liszt 
Ferenc Zeneakadémia felé indulnak az  Andrássy úton haladva (1,4km). A 10 kilométeres táv 
és az időmérés a Zeneakadémiánál kezdődik. 

(A Zeneakadémiánál nincs mód a becsatlakozásra, a futás az Erzsébet téren kezdődik!). 

  

Részvételi feltételek: 

A versenyen való részvétel ingyenes, ám regisztráció hoz kötött!  

Jelentkezni a Nevezés menüpontban lehet 

A versenyen azok vehetnek részt, akik a megszabott határidőig regisztrálnak (online, vagy 
személyesen), a verseny szabályait elfogadják, és egészségi állapotuk lehetővé teszi a verseny 
teljesítését. A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz. 

  

Minden résztvevő saját felelősségére indul, és elfogadja a versenykiírásban foglaltakat! 

  

Tervezett útvonal:  

A futóverseny 10 uniós fejlesztést érint. 

  

  1. Liszt Ferenc Zeneakadémia 

  2. Károly körút 

  3. Március 15. tér 

  4. Rudas Gyógyfürdő 

  5. Várkert Bazár 

  6. Batthyány téri dokkoló 

  7. Lukács Gyógyfürdő 

  8. Margit híd 

  9. Országos Mentőszolgálat, Markó utca 

10. Október 6. utca 



 

Rajt:Erzsébet tér =>József Attila u.=>Andrássy út=>Liszt Ferenc tér=>Király u.=>Deák 
tér=>Károly krt.=>Gerlóczy u.=>Pilvax köz=>Haris köz=>Váci u.=>Piarista köz=>Március 
15. tér=>Erzsébet híd alatt=>fel Erzsébet híd Buda felé baloldali gyalogút=>Erzsébet hídról 
le első névtelen út balra(lejáró Szent Gellért rkp.-ra)=>Rudas Fürdővel szemben 
gyalogátjárón keresztül balra Szent Gellért rkp. melletti gyalogúton=>Batthyány téri bicikli 
dokkolónál váltóhely=>tovább Bem rkp.-on Margit híd felé=>Margit híd alatt át első 
gyalogátkelőhelyen balra Árpád fejedelem út melletti parkon keresztül=>Elvis Presley téren 
keresztül Lukács fürdő kapuján be=>Frankel Leó út felőli hátsó kijáraton ki balra Frankel Leó 
út=>Üstökös út=>Árpád fejedelem út melletti parkon keresztül  Margit híd lábához=>jobbra 
Margit híd alatt át=>Bem rkp.=>jobbra tartva Lipthay úton fel a Margit híd jobboldali 
gyalogútjára=>Margit hídon keresztül=>Jászai Mari tér=>Széchenyi rkp. melletti 
gyalogúton=>Markó u.=>Bajcsy Zsilinszky út=>Bank u.=>Október 6. u.=>Cél:Erzsébet tér 

  

Váltópont: 

Batthyány téri bicikli dokkoló, Duna-parti sétány 

  

Frissítés: 

féltávnál, 5km-nél 

A frissítő állomáson biztosítunk: víz, izotóniás ital, banán, szőlőcukor, keksz 

  

Versenyszámok: 

o 10km egyéni: női 
o 10km egyéni: férfi 
o 10km váltó (2fő): női 
o 10km váltó (2fő): férfi 
o 10km váltó (2fő): vegyes 

  



Nevezés: 

Nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  

  

A jelentkezésnek két módja van: 

o Online: a www.bbu.hu/eu10 oldalon található online nevezés kitöltésével 
2014. május 10-ig 18óráig. 

o Személyesen a BBU Irodában 2014. május 9-ig 
(1106 Budapest, Maglódi út 14/B II.emelet) hétfőtől péntekig 9:00 és 15:00 között. 

o A verseny napján helyszíni nevezésre NINCS lehetőség! 

  

Rajtszámátvétel:  

o BBU Irodában (1106 Budapest, Maglódi út 12/A) 
2014. május 5-9-ig 9:00 és 15:00 között 

o Erzsébet téren a BBU sátorban, KIZÁRÓLAG csak a futás előtti napon, 
2014.május 10-én, 14-19 óráig 

o Erzsébet téren, az Európa-napi utcafesztivál helyszínén 
2014.május 11-én, 7:00-től 9:30-ig a versenyközpontban 

  

 A nevezés magában foglalja: 

o a versenyen való részvételi jogot 
o a rajtszámot, a chipes időmérést 
o a verseny időtartama alatti frissítést, orvosi ellátást 
o az útvonal biztosítását 
o a távot teljesítők emlékérmet kapnak, az első 2004 befutóra kisebb ajándéktárgyakat 

tartalmazó befutócsomag vár 

  

Díjazás:  

Minden kategória első három helyezettje serleget kap. 

A díjátadó az Európa-napi fesztivál nagyszínpadán, az Erzsébet téren lesz, 12:00-kor. 

  

Eredménylista:  

A célbaérkezettek eredményei május 11. 12:30 órától lesznek megtekinthetők a 
www.bbu.hu/eu10 oldalon. 



  

Egyéb tudnivalók: 

o A nevezés során kiadott rajtszámokat a versenyzők kötelesek a mellrészen, jól látható 
módon viselni. 

o Versenyközpontban (Erzsébet tér) öltözősátrakat és ruhatárat ingyen biztosítunk. 
o A csomagok átvétele a rajtszám felmutatásával történik. 
o A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

  

A nevezéssel és a rajtszám átvételével minden versenyző:  

o kijelenti, hogy a versenyen saját felelősségére vesz részt. 
o kijelenti, egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét 

akadályozza. 
o hozzájárul, hogy a versenyről készülő mozgókép- vagy fotóanyagokon szerepelhet, 

amelyek a rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban 
ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek. 

o tudomásul veszi, hogy a távot nem teljesítők, a rajtszám nélkül futók és a verseny 
szabályait megszegők kizárásra kerülnek. 

  

Az esemény helyszínén kereskedelmi, illetve reklámtevékenység nem folytatható! 

A rendezők a versennyel kapcsolatos bármilyen változtatás jogát fenntartják! 

  

JÓ FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK! 

VÁRUNK!!! 

További információk: 

www.bbu.hu/eu10 

verseny@bbu.hu 

  

Nyári Hajnalka Irodavezető, információ +36 20 286 8124 

Frank Tibor Sportszakmai igazgató +36 20 462 1180 

Kanizsár István, Koordinációs és technikai igazgató +36 20 937 9888 
 


