
7. kerületi Futó- és Gyaloglónap 
                                                                                                             Futónaptár.hu 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap idıpont, helyszín 

2016. szeptember 24. 

Városliget, Olof Palme sétány, a Királydomb közelében 

A városligetben folyó munkálatok függvényében változhat. 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap táv, útvonal, frissítés 

Tervezett távok 

A városligetben folyó munkálatok függvényében változhat. 

3×1507 m váltó 
1507 m futás 
1507 m gyaloglás 
5007 m futás 

Útvonal 

1507 méter: 
Olof Palme sétány - Zichy Mihály út - Városligeti körút - Olof Palme sétány 

5007 méter: 
Olof Palme sétány - Zichy Mihály út - Városligeti körút - Olof Palme sétány - Dvorzsák 
sétány - FORDÍTÓ (a Felvonulási tér elıtt) - Dvorzsák sétány - Olof Palme sétány - Hısök 
tere - Kós Károly sétány - FORDÍTÓ (a Hermina út elıtt) - Kós Károly sétány - Városligeti 
körút - Olof Palme sétány 

Frissítés 

A rajt elıtt és célba érkezéskor vízzel lehet frissíteni. 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap rajtok 

15:30 3×1507 méteres váltófutás 
16:30 1507 méteres futás 
16:33 1507 méteres gyaloglás 
17:30 5007 méteres futás 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap versenyközpont 

A Királydomb közelében felállított sátrakban lesz.  



7. kerületi Futó- és Gyaloglónap öltözı, ruhatár, WC 

A Királydomb közelében felállított sátrakban alakítjuk ki az öltözıket és a ruhatárat. 

• A csomag leadásakor karszalagot kapnak a résztveık, aminek a sorszáma meg fog 
egyezni a leadott csomagjukra a BSI ruhatárosai által felragasztott etikett számával.  

• A csomag visszavételekor a a karszalagot eltávolítjuk a csuklójukról.  
• Figyelem! A ruhatárban értékmegırzést nem vállalunk! 

• NYITVATARTÁS:  
o 14:00-18:45 között 

A versenyközpont közelében WC-ket állítunk fel. 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap nevezési díjak és határidık  

7. kerületi Futó és Gyaloglónap, középtáv alap nevezési díj 

Alap 
Ft 

7. kerületi lakos 
nevezési díj 

kollektív 
diák/felnıtt 

Spuri Aranykártya / 
Futóklub Határidık 

Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  

2016.09.19-ig 1200 300 300 950 

2016.09.22-ig 1500 500 300 1250 

2015.09.24-
én 

2000 700   

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  

7. kerületi Futó és Gyaloglónap, rövidtáv és gyaloglás alap nevezési díj 

Alap 
Ft 

7. kerületi lakos 
nevezési díj 

kollektív 
diák/felnıtt 

Spuri Aranykártya / 
Futóklub 
 Határidık 

Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  

2016.09.19-ig 900 300 300 750 

2016.09.22-ig 1000 500 300 850 

2016.09.24-
én 

1300 700   

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  

7. kerületi Futó és Gyaloglónap, 3 fıs váltó alap nevezési díj 

Alap 
Ft 

7. kerületi lakos 
nevezési díj 

kollektív 
diák/felnıtt 

Spuri Aranykártya / 
Futóklub Határidık 

Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  

2016.09.19-ig 900 300 300 750 

2016.09.22-ig 1000 500  850 

2016.09.24- 1300 700   



én 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  

 

legkésıbb szeptember 21-én 

A BSI nevezési irodában szeptember 23-én már sem nevezni, sem rajtszámot átvenni 
nem lehet! 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap A nevezési díj tartalma 

• részvétel a versenyen  
• zárt- és biztosított útvonal  
• egyedi emblémázott póló  
• chipes idımérés a futótávokon  
• befutócsomag  
• egyéb programok  

o bemelegítés  
o egészségügyi mérések  

• 21,26% Áfa 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap A nevezés módjai 

Nevezés Interneten 

szeptember 21-ig. 

Nevezés személyesen 

• elızetesen a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.)  
o szeptember 22-ig -hétfıtıl péntekig- munkanapokon 9:00-17:00 között  

• versenyeinken, az információban 

Iskolai kollektív nevezés leadására csak elızetesen, legkésıbb szeptember 21-én lesz 
lehetıség  

• a helyszínen a versenyközpontban  
o szeptember 24-én 14:00-tól, legkésıbb a futam rajtja elıtt 30 perccel 

Amennyiben személyesen nevezel, úgy a következı módokon fizethetsz:  

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

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



7. kerületi Futó- és Gyaloglónap rajtszám átvétel  

• Szeptember 19-22-ig személyesen a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.), 9:00-
17:00 óra között.  

• Szeptember 24-én a helyszínen a versenyközpontban 14:00-tól, legkésıbb a futam 
rajtja elıtt 30 perccel 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap idımérés 

Az idımérés szolgáltatója az AGNI-Timing.  

Az idımérés az egyéni versenyszámok esetében a rajtszám hátuljára ragasztott UHF 
chipekkel történik.  
 

 
 
Rajtszám viselési szabályok:  
Az idımérés földön elhelyezett idımérı szınyegek (antennák) segítségével történik, amely 
körülbelül 2-3 méteres távolságból érzékeli a rajtszámban elhelyezett jeladót. Az idıbélyegzés 
a legerısebb jelszignálnál (a szınyeg feletti áthaladáskor) történik.  
 
A sikeres egyéni idık 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 
biztosítótővel.  

• Mindenki figyeljen arra, hogy a saját rajtszámát viselje a verseny során.  
• Célbaérkezés után kérjük a mérési pontot mielıbb elhagyni. 

A váltók részére az idımérés a váltóbotra ragasztott UHF chipekkel történik. 

• A váltók a váltóbotra ragasztva kapják a chipet, váltáskor a botot kell átadni.  

A sikeres idık rögzítéséhez kérjük az alábbi szabályok figyelembevételét:  

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



o A 3×1,5 km csapattagok 1-1 rajtszámot kapnak, amin a csapat rajtszáma és 1-
3-ig index szám szerepel, a futási sorrendnek megfelelıen. 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 
biztosítótővel.  

• Mindenki figyeljen arra, hogy a saját rajtszámát viselje a verseny során.  
• Célbaérkezés után kérjük a mérési pontot mielıbb elhagyni. 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap díjazás 

• 3x1507m váltó I-III. helyezett férfi és nıi csapat  
• 1507m egyéni I-III. helyezett férfi és nı  
• 5007m egyéni I-III. helyezett férfi és nı  

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap sorsolás 

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

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap eredménylista 

Az 1507 méteres és 5007 méteres távok, valamint a 3×1507 méteres váltók eredményei a 
honlapon szeptember 24-én kora estétıl megtekinthetık.  

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap 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 

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap egyéb tudnivalók  

- A versenyen minden felkészült futó, valamint kerekesszékes és handbike-os sportoló, 
valamint babakocsival futó is rajthoz állhat, aki a versenykiírásban foglalt feltételeket 
elfogadja. 
- 10 perc idıbüntetést kaphat az a versenyzı, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem jól 
láthatóan viseli a verseny ideje alatt. 
- A célterületre csak rajtszámmal lehet belépni! A rajtszám viselését ellenırizzük! 
- Kizárásra kerülhet az a versenyzı, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is megszegi a 
rajtszám viselésére vonatkozó szabályt, továbbá, aki nem teljesíti a verseny - szervezık által 
kijelölt - teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak megfelelı 
adatokkal illetve hiányosan tölti ki. 



• Saját és futótársaik érdekében nem ajánlott a futóknak a táv teljesítése közben 
bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, 
használni!  

o A verseny a mezınyben dolgoznak a kerékpáros és motoros szervezık, illetve 
szükség esetén a mentı autók.  

o A fülhallgató elnyomja a külsı zajokat, így a futó akadályozhatja az elızı 
futótársakat és a munkájukat végzı szervezıket, orvosi csapatot. 
- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérıvel, rajtszám 
nélkül, kutyával futni tilos! A kerékpáros, görkorcsolyás kísérıvel induló futót 
a versenybıl kizárhatjuk.  
- A versenyen értékmegırzést nem vállalunk. 

- Az esemény helyszínén bármilyen reklámtevékenység csak a BSI elızetes engedélyével, 
egyeztetett formában és módon végezhetı. 
- A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevık számát korlátozza, a 
nevezést bármikor lezárja. 
- A BSI fenntartja az útvonal-, program- és idıpont változtatás jogát. 
 
 


