
Eseményinformáció 

 

IDŐPONT, HELYSZÍN 

2014. augusztus 30. 

Nemzeti Sportközpontok, Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és környéke) 

A pályát, amelyet teljesíteni kell, a Puskás Ferenc Stadion környékén jelöljük ki. 

Rajt: 10 órától folyamatosan futamonkénti indítással 

TÁV 

kb. 4,3 km 

A pálya végleges hossza az akadályok végleges helyének kialakítása és az esetlegesen meginduló rekonstrukciós munkálatok 

függvényében 4-5 km között változhat. 

FUTAMOK IDŐPONTJAI 

A tervezett rajtidőpontok: 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

12:30 

13:00 

13:30 

14:00 

A nevezői létszám ismeretében a futamok számát változtathatjuk. 

A benevezett indulóknak futamokra kell regisztrálniuk, melyet kizárólag a nevezéskor kapott “rajtszám” felhasználásával 

tehetnek meg. Futamonként 150 regisztrációt fogadunk el. 

A futamokra regisztrálni itt lehet >>> 

Minden, az adott futamra regisztrált indulónak a futam indításakor meg kell jelennie a rajtnál. A futamokon belül a regisztrált 

indulókat kb. 10 másodpercenként, 2-3 fős csoportokban indítjuk, a helyszínen kifüggesztett rajtlista alapján. 

Úgy gondolod, hogy egy kör nem elég? Indulj több futamban, gyűrd le többször az akadályokat. Az esemény lebonyolítási 

rendszere lehetővé teszi, hogy több nevezéssel több futamban is elindulj. Persze csak akkor, ha eléggé brutál vagy  

KORCSOPORTOK 

születési dátum életkor férfiak nők 

1996.08.30. után születettek 18 éves korig F1 N1 

1979.08.31. és 1996.08.30. között születettek 18-35 évesek F2 N2 

1964.08.31. és 1979.08.30. között születettek 35-50 évesek F3 N3 

1964.08.30. és előtte születettek 50 év felett F4 N4 

FRISSÍTÉS 



A célban található frissítőállomáson lesz rá lehetőség. 

VERSENYKÖZPONT 

A Szoborparkban felállított sátrakban alakítjuk ki a versenyközpontot. 

Nyitva tartás: 8:00-15:00 között 

ÖLTÖZŐ, RUHATÁR, WC 

A Körcsarnokban öltöző és ruhatár üzemel a verseny ideje alatt. 

A Körcsarnokban az öltözőkben lesz zuhanyozási lehetőség, valamint a helyszínen felállított hideg vizes zuhanysátrakban. 

A Körcsarnokban az öltözőkben lesznek WC-k, valamint a rajthelyszín közelében kihelyezett Mobil WC-ket lehet majd 

használni. 

A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk. Megértésedet köszönjük! 

SZINTIDŐ, KORHATÁR 

A pálya teljesítésére nem határozunk meg szintidőt. 

Az eseményen indulóknak nem határozunk meg korhatárt, de az akadályok és a pálya kialakítása miatt AZ ESEMÉNYEN 

CSAK A 130 CM-T MEGHALADÓ TESTMAGASSÁGÚ NEVEZŐK INDULHATNAK !! 

RAJTSZÁM ÁTVÉTEL 

Az eseményen nincs “klasszikus” rajtszám. Rajtszámodat a rajtcsomag felvételekor a karodra, lábszáradra alkoholos filccel 

fogjuk felírni. 

CHIP FELVÉTEL 

Nevezéskor egy visszaigazolót kapsz, amellyel kizárólag az esemény napján, a versenyközpontban 8:00-tól, de 

legkésőbb 30 perccel a futamod rajtja előtt veheted fel a chipedet. Előzetesen a BSI nevezési irodájában nem lesz 

chipfelvétel. 

Fontos! Az eseményen csak ChampionChippel lehet indulni, és a chipet a bokára erősítve kell viselni! Saját chippel történő 

indulási szándékot a nevezés leadásakor jelezni kell, a chipszám megadásával, a chip bemutatásával. 

IDŐMÉRÉS 

 

Az időmérés szolgáltatója az EVOChip Hungary, a mérés ChampionChippel történik. A chipet bokára rögzíthető tépőzárral 

adjuk át, a célba érkezés után leszedjünk. 

A chipért nem kérünk letéti díjat!! 

Ugyan a chip letéti díja valójában 1000 Ft volna, ezt azonban csak abban az esetben kell fizetni, ha a chip nem kerül leadásra 

legkésőbb 2014. szeptember 1-ig. Ebben az esetben a nevező egyenlegébe “-1000 Ft-ot” könyvelünk el a BSI adatbázisában. 

A chipet célba érkezés után a célterület elhagyása előtt gyűjtik vissza kollégáink. 

Személyi ChampionChippel történő indulás engedélyezett, amennyiben a chipet a nevezés leadásakor bemutatják, a nevezési 

lapon feltüntetik a kódszámát. 

A versenyen csak ChampionChippel lehet indulni! 

Chip kontroll! Rajtszám felvételkor a chipedet tudod ellenőrizni, hogy működik-e a chip és valóban a te adataidhoz van az a 

chip rendelve. A nevezési irodában külön erre a célra felállított számítógépnél tudod te saját magad ellenőrizni. A 

versenyközpontban a nevezési sátorban Chipkontroll feliratú táblával jelölt asztalnál ellenőrzik kollégáink. 

DÍJAZÁS 

Később kerül kialakításra, várhatóan június végéig tesszük közzé. 



EREDMÉNYEK 

A kategóriánkénti eredményeket a futamok után frissítve kifüggesztjük a helyszínen. A honlapon az összesített eredmények – 

várhatóan – augusztus 30-án kora estétől megtekinthetők a “Rajt/Eredménylisták” menüpontban. 

EGYÉB TUDNIVALÓK 

• A BURGER KING® Brutálfutás Budapest a BSI és a Nemzeti Sportközpontok, Budapesti Olimpiai Központ közös 

eseménye 

• Az eseményen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt feltételeket és betartja a 

versenyszabályzatot. 

• Az eseményen minden induló saját felelősségére vesz részt! 

• Az eseményen az útvonal sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt kerekesszékes, illetve handbike-os 

résztvevők nem indulhatnak!!! 

• Az eseményen fogyatékkal élők csak előzetes egyeztetést követően indulhatnak. 

• 130 cm-nél alacsonyabbak az akadályok kialakítása miatt az eseményen nem vehetnek részt. 

• Kizárásra kerülhet az az induló, akin nem teljesíti a verseny – szervezők által kijelölt – teljes távját vagy a nevezési lapot 

pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen 

használja. 

• Az eseményen azonosítószám nélkül futni, kutyával futni, görkorcsolyával indulni tilos. 

• Az eseményen értékmegőrzést nem vállalunk ! 

• A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BSI előzetes engedélyével, egyeztetett 

formában és módon végezhető. 

• A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. 

• A BSI fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát. 

FIGYELMEZTETÉS MINDEN RÉSZTVEVŐNEK 

A sporttevékenység az összes élettani előnye mellett – nagyon kis mértékben ugyan, de veszélyeket is jelenthet. Fontos, hogy 

komoly teljesítmény előtt konzultálj az orvosoddal! Csak felkészülten vegyél részt az átlagosnál nagyobb igénybevételt 

jelentő sporteseményen vagy megterhelőbb edzésen! Betegen, sérülten, lázasan, hányás vagy hasmenés után ne vegyél részt a 

kinézett eseményen, soron következő edzésen! Bármilyen szokatlan jelet érzel magadon sportolás közben, lassíts, állj meg, ha 

kell, kérj segítséget! 

A fentiek nem függnek a sporttevékenység hosszától, egyedi, hogy kinek mi jelent komoly teljesítményt. 

Légy felelős önmagadért, sportolj okosan! 

ORVOSI TUDNIVALÓK 

Az esemény napján a rajt előtt valamilyen panasz merülne fel, az orvosi sátort a célterületen találod meg. 

 


