
 Sportágak találkozója a 

26. SPAR BUDAPEST NEMZETKÖZI MARATON® ÉS 
FUTÓFESZTIVÁLON 

2011. október 2 . –  Budapest, Hősök tere –  10 óra  

 
 

KERESSÜK A LEGGYORSABB  TÁJFUTÓ  KLUBOT! 

Nyerjetek Ti 50.000 Ft érétkű Spuri Futóbolt vásárlási utalványt!  

2011-ben külön versenyt írunk ki a tájfutás  sportág szakosztálya inak, 

klubjainak az 5 fős Ekiden  váltó keretében.  

Ekiden:  5 fős maraton  váltók csapatversenye, ahol a tagok egymást váltva 

teljesíthetik a maratoni távot.  A csapatok egyszerre rajtolnak  és azonos 

útvonalon futnak  az egyéni maratonistákkal .  

Rajt:  Hősök tere, 2011. október 2.  10 óra  

FUTÓ  TÁV  VÁLTÓHELY  

1.futó 12,5 km Pesti alsó rakpart, Lánchíd pesti hídfőjénél  

2.futó 10    km Budai alsó rakpart,  a Halász utcai lehajtónál  

3.futó 6,1   km 
Pázmány Péter sétány, Petőf i és 
Lágymányosi híd között  

4. futó 4,9   km Pesti alsó rakpart, Lánchíd pesti hídfőjénél  

5. futó 8,7   km Cél: 56 -osok tere 

*  A távok és váltóhelyek a fővárosi út-, és hídépítések, valamint a 4-es metró építésének függvényében 

változhatnak!  

A teljes táv hossza: 42,195 km  

Cél: 56 -osok tere 

KATEGÓRIÁK  

A tájfutó klubok között az alábbi kategóriákban lehet indulni:  

-  férf i  
-  női 

Egy klub több csapatot is indíthat és minden csapat lehet díjazott is.  

KEDVEZMÉNYES NEVEZÉSI DÍJ:  

Egységesen minden csapat részére 6.500.- Ft/csapat.  

Csapatnevezéseket szeptember 20 -ig fogadunk el.  

Figyelem! A csapat első tagja egyéni maraton futó is lehet.  



Nevezni lehet:  

-  A BSI nevezési lapján lehet, mely letölthető a www.futanet.hu oldalról 
vagy személyesen átvehető.  

-  A kitöltött nevezési lapon szerepelnie kell a személyes adatokon kívül 
az egyesület pecsétjének, valamint a sportágnak  (tájfutás) .  

-  A kitöltött nevezési lapot faxon (273 -0936) vagy személyesen kell  
eljuttatni a BSI-nek.  

-  A nevezési díjat személyesen lehet rendezni, i l letve átutalással, postai 
vagy csekkes befizetéssel.  

- Rajtcsomag átvétel és chip letét i díj  f izetés szeptember 26 -28. között 
a BSI-ben, vagy a verseny helyszínén október 1 - jén 12:00-18:00-ig 2-
án 7:00-9:30-ig.  

DÍJAZÁS  

A férf i és női csapatokat külön díjazzuk. A ve gyes csapatokat a férf iak 
között értékeljük. A helyezéseknél a chipes  befutó időt vesszük f igyelembe. 

Ha egy kategóriában  

– 6-nál kevesebb csapat  indul 
I. helyezett - serleg 

– legalább 6 csapat indul  

I. helyezett –  30.000.- Ft. értékű Spuri Futóbolt vásárlási  utalvány  

– legalább 15 csapat indul  

I.   helyezett –  40.000.- Ft. értékű Spuri Futóbolt vásárlási utalvány  

II. helyezett –  20.000.- Ft. értékű Spuri Futóbolt vásárlási utalvány  

A nem díjazott csapatok között kisorsolunk 1db 40  000-, Ft érétkű 
Spuri Futóbolt vásárlási utalványt!  

– legalább 30 csapat indul  

I. helyezett –  50.000.- Ft. értékű Spuri Futóbolt vásárlási  utalvány  

II. helyezett –  30.000.- Ft. értékű Spuri Futóbolt vásárlási  utalvány  

III. helyezett –  20.000.- Ft. értékű Spuri Futóbolt vásárlási  utalvány  

A nem díjazott csapatok között kisorsolunk 2db 50 000-, Ft érétkű 
Spuri Futóbolt vásárlási utalvány t !  

Minden futó emblémázott pólót, baseball sapkát, befutó csomagot ka p. 

Időmérés:  

A csapatok egy bokán viselhető időmérő chipet kapnak. A váltáskor ezt kell  
átadni a váltótársnak. A rajt és a célvonalon csak a bokán viselt  chippel 
lehet áthaladni. Nettó időt mérünk! Chip nélkül a versenyen indulni nem 
lehet. A chip letéti díja 1 .000.- Ft, amit a célban a chip leadáskor 
visszaadunk.  

 

http://www.futanet.hu/


Eredménylista:  

A sportágból  nevezett csapatok szerepelnek az Ekiden összetett 
eredménylistájában ,  és a külön elkészített kategóriánkénti sportági 
eredménylistában is.  
A sportági eredményeket október 7-én  jelentet jük meg a www.futanet.hu 
honlapon. 

Egyéb:  

A futók a váltóhelyre való ki, és visszajutást egyénileg oldják meg. A 

javasolt útvonalat, közlekedési eszközt a honlapunkon közöljük.  

A váltóhelyek jól megközelíthetőek:  

– Az 1. és 4. a Lánchíd pesti oldalán. Kisföldalattival,  és pár száz 

méteres gyaloglással elérhető.  

– A 2. váltóhely kb. 6 -7 perces laza kocogásra van az előzőtől a budai 

oldalon. 

– A 3. váltóhely a 4 -6-os vi l lamostól pár száz méterre van a Petőf i  

hídnál.  

A váltóhelyen öltöző sátrat igen, de mosakodási lehetőséget nem tudunk 

biztosítani.  

Egyedi ajánlat: MINIMARATON 7 km  

Az Ekiden csapatban nem induló klubtagoknak kedvezményes kollektív  

nevezési lehetőséget biztosítunk a 7 ki lométeres minimaraton táv on, 

legalább 3 fő együttes nevezése esetén.  

Rajt: 10:15 órakor –  Hősök tere  

Cél: 56 -osok tere 

Nevezési díj:  900.- Ft,  amennyiben a klub együttesen adja le a nevezést. Az 

időmérés chip letéti díja 1.000. - Ft/futó, ezt a célba érkezéskor mi 

visszafizetjük.  

A kedvezményes nevezés határideje szeptember 20.  

A benevező kluboknak e -mail-en részletes információkat küldünk.  

Minden futó emblémázott pólót, baseball sapkát, befutó csomagot kap.  

Bővebb információ:  lakatos. istvan@futanet.hu 

Találkozzunk a rajtnál !  

http://www.futanet.hu/
mailto:lakatos.istvan@futanet.hu

