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Normafa Futó- és Túranap időpont, helyszín 

2014. október 25. 

János-hegy, a Libegő végállomásánál  
Erzsébet-kilátó 

Normafa Futó- és Túranap táv, útvonal, frissítés 

Távok 

12 km futás 
1400 m futás 
12 km túra 

Útvonal 

1400 méter: 
Jánoshegyi út -erdei út- Jánoshegyi út 

12 km-es futás: 
Jánoshegyi út - Eötvös út - Normafa út - Eötvös út - Hollós út - Mátyás király út 
- Tündérhegyi út - Jánoshegyi út - Erzsébet kilátó út 

12 km-es túra  
A Libegő Zugligeti végállomása és az Erzsébet kilátó között, kijelölt túristaúton 

Frissítés 

A rajt előtt és célba érkezéskor vízzel lehet frissíteni. 
A 12 km-es futáson az útvonalon is lesz frissítés. 

Normafa Futó- és Túranap rajtok 

• 12:00-13:00 Túra rajt 
o A Libegő Zugligeti végállomásánál 

• 14:00 1400 méteres futás 
• 15:00 12 km-es futás 

o A Libegő János-hegyi végállomásánál 

Normafa Futó- és Túranap versenyközpont 

• Túra 
o A Libegő Zugligeti végállomásánál 

Futótávok 

•  



o A Libegő János-hegyi végállomásánál felállított sátrakban lesz. 

Normafa Futó- és Túranap öltöző, ruhatár, WC 

A Libegő János-hegyi végállomásánál felállított sátrakban lesz. 
A ruhatár mellett mobil WC-ket állítunk fel. 

A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk. 

Normafa Futó- és Túranap nevezési díjak és határidők 
Kistáv és 
túra 

    

Határidők Alap 
Ft 

12. kerületi 
lakos nevezési 
díj 

kollektív iskolai 
nevezési díj 

Spuri Aranykártya 
/ Futóklub / 

Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

2014.10.22-
ig 

900 300 300 750 

2014.10.25 -
én 

1300 700   

12km     

Határidők Alap 
Ft 

12. kerületi 
lakos nevezési 
díj 

kollektív iskolai 
nevezési díj 

Spuri Aranykártya 
/ Futóklub / 

Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

2014.10.22-
ig 

2000 600 300 1650 

2014.10.25 -
én 

3000 1500   

 

Normafa Futó- és Túranap A nevezési díj tartalma 

• részvétel a versenyen 
• zárt- és biztosított útvonal 
• egyedi emblémázott póló 

o a kistávon és a túrán pamutpóló 
o a 12 km-es futáson technikai futómez 

• chipes időmérés a futótávokon 
• befutócsomag 



• egyéb programok 
• 21,26% Áfa 

Normafa Futó- és Túranap A nevezés módjai 

Nevezés Interneten 

 

október 21-ig. 

Nevezés személyesen 

• előzetesen a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.) 
o október 22-ig -hétfőtől péntekig- munkanapokon 9:00-17:00-ig 

• versenyeinken, az információban 

Iskolai kollektív nevezés leadására csak előzetesen, legkésőbb október 
22-én lesz lehetőség  

• a helyszínen a versenyközpontban 
o október 25-én 12:00-tól, legkésőbb a futam rajtja előtt 30 perccel 

Amennyiben személyesen nevezel, úgy a következő módokon fizethetsz: 

• készpénzben 
• bankkártyával 
• OTP, MKB és K&H SZÉP kártyával 
• Sodexho ajándékutalvánnyal 
• BSI Ajándékutalvánnyal 

Nevezés banki átutalással 

A október 10-ig beérkezett nevezéseket tudjuk elfogadni 

• Töltsd le EGYÉNI NEVEZÉSI lapunkat és mentsd el 
Vezetéknév_Keresztnév.xls néven (például Futó_János.xls), majd 
a versenynevezes@futanet.hu címre küldd el. 

• Leveled tárgya is a saját neved, valamint az esemény neve legyen, 
hogy eligazodjunk a levelek között. 

Amennyiben így nevezel, úgy a következő módon fizethetsz: 

• banki utalással a BSI Futó Kft. Budapest Banknál vezetett 
számlaszámára: 10102086-51120700-01000007 



o az utalásnál a közlemény rovatba ne felejtsd el beírni a verseny 
nevét és a nevező(k) nevét is. 

Egyéb nevezéssel kapcsolatos kérdéseidet a nevezes@futanet.hu címre 
várjuk. 

Normafa Futó- és Túranap rajtszám átvétel 

• Október 20-22-ig személyesen a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 
152.), 9:00-17:00 óra között.  

• Október 25-én 12:00-tól, legkésőbb a futam rajtja előtt 30 perccel 

A Túrára kizárólag a verseny napján, a Libegő Zugligeti végállomásánál 
12:00-12:45 között!! 

Normafa Futó- és Túranap időmérés 

Az időmérés szolgáltatója az AGNI-Timing.  
Az időmérés a rajtszám hátuljára ragasztott UHF chipekkel történik.  
Olvasd el a chiphasználat tudnivalóit! 

 
 
Rajtszám viselési szabályok:  
Az időmérés földön elhelyezett időmérő szőnyegek (antennák) segítségével 
történik, amely körülbelül 2-3 méteres távolságból érzékeli a rajtszám 
hátoldalán elhelyezett jeladót. Az időbélyegzés a legerősebb jelszignálnál (a 
szőnyeg feletti áthaladáskor) történik.  

 
A sikeres egyéni idők rögzítéséhez kérjük az alábbi szabályok 
figyelembevételét: 

• A rajtszámot a verseny során végig láthatóan, a has/mell tájékon 
szükséges viselni. (rajtszámtartó öv megengedett) 

• A rajtszám hátulján elhelyezett chipet ne távolítsák el, ne hajtsák össze 
és ne szúrják át biztosítótűvel. 

• Mindenki figyeljen arra, hogy a saját rajtszámát viselje a verseny során. 



• Célbaérkezés után kérjük a mérési pontot mielőbb elhagyni. 

Normafa Futó- és Túranap díjazás 

• 1400 méteres futás 
o 12-8-4 ezer forintos Spuri Futóbolt vásárlási utalvány 

• 12 km-es futás 
o 15-10-7 ezer forintos Spuri Futóbolt vásárlási utalvány 

• A gyalogláson nincs díjazás! 

• Iskolai díjazás a legtöbb nevezőt mozgósító 12. kerületi iskolák között: 
o 1. díj: 30.000 Ft sportszer vásárlási lehetőség 
o 2. díj: 20.000 Ft sportszer vásárlási lehetőség 
o 3. díj: 10.000 Ft sportszer vásárlási lehetőség 

Iskolai kollektív nevezés leadására csak előzetesen, legkésőbb október 
22-én lesz lehetőség  

Normafa Futó- és Túranap sorsolás 

Minden résztvevő részt vesz az eredményhirdetés utáni sorsoláson, ahol 
támogatóink ajándékait sorsoljuk ki. 

Normafa Futó- és Túranap eredménylista 

A futótávok eredményei a www.futanet.hu honlapon október 25-én kora estétől 
megtekinthetők.  

Normafa Futó- és Túranap további információ 

- BSI 1138 Budapest, Váci út 152-156.  
- BSI szervezés: 273-0939 
- Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

- fax: 273-0936 
- internet: www.futanet.hu 
- e-mail: info@futanet.hu 

Normafa Futó- és Túranap egyéb tudnivalók 

- A 12 km-es versenyen minden felkészült futó, valamint kerekesszékes és 
handbike-os sportoló rajthoz állhat, aki a versenykiírásban foglalt feltételeket 
elfogadja. Az 1400 méteres futáson az útvonal sajátosságai miatt 
kerekesszékes és handbike-os versenyzők nem állhatnak rajthoz. 
- 10 perc időbüntetést kaphat az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, 
letakarja, nem jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt. 
- A célterületre csak rajtszámmal lehet belépni! A rajtszám viselését 
ellenőrizzük! 
- Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is 
megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályt, továbbá, aki nem teljesíti 



a verseny - szervezők által kijelölt - teljes távját vagy a nevezési lapot 
pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki. 
- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, rajtszám 
nélkül, kutyával futni tilos! A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a 
versenyből kizárhatjuk.  
- A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk. 
- Az esemény helyszínén bármilyen 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. 

 


