Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
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VERSENYKIÍRÁS
Időpont:

2016. JÚNIUS 26., vasárnap
Helyszín, versenyközpont:

Budapest, X. Rottenbiller Park, KÖSZI (Előd u. 1.)
Rajt/Cél:

Budapest, X. Rottenbiller Park, KÖSZI előtti
füves terület

Rajt/Cél

Versenyközpont

VERSENYSZÁMOK – KATEGÓRIÁK
Rajt

Táv

10:05

200m

10:15

1km

Kategória

Korosztály

Ovi leány
Ovi fiú
Alsó tagozatos leány
Alsó tagozatos fiú
Felső tagozatos leány
Felső tagozatos fiú

2009. jún. 1 után
2009. jún. 1 után
2005 – 2009. jún. 1-ig
2005 – 2009. jún. 1-ig
2001 - 2004
2001 - 2004

Felső tagozatos leány
Felső tagozatos fiú
Felnőtt női
Felnőtt férfi

2001 - 2004
2001 - 2004
2000-ben vagy azelőtt
2000-ben vagy azelőtt

10:25

5km

11:00

Családi
futás

Abszolút
(1 szülő+1 gyermek)

A gyermek 2002-ben
vagy azután született

21,1km

Felnőtt női
Felnőtt férfi
Szenior női
Szenior férfi

1967-ben vagy azután születettek
1962-ben vagy azután születettek
1966-ban vagy azelőtt születettek
1961-ben vagy azelőtt születettek

10 km

Felnőtt női
Felnőtt férfi
Szenior női
Szenior férfi

1967-ben vagy azután születettek
1962-ben vagy azután születettek
1966-ban vagy azelőtt születettek
1961-ben vagy azelőtt születettek

11:15

11:30

IDŐREND
(Nevezés legkésőbb az adott futam rajtja előtt 30 perccel)
8:30
10:00
10:05
10:15
10:25
10:35
11:00
11:15
11:30
11:35
12:40
13:45

Versenyiroda nyit
Megnyitó
Ovis futás 200m
Sulis futás 1km
Szent László napi 5-ös 5km
EREDMÉNYHIRDETÉS (ovis, sulis)
Családi futás 700m
Szent László napi Félmaraton 21,1km
Szent László napi 10-es 10km
EREDMÉNYHIRDETÉS (5km, családi)
EREDMÉNYHIRDETÉS (10km)
EREDMÉNYHIRDETÉS (Félmaraton)
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NEVEZÉSI DÍJ
Versenyszámok

Ovis futás
Sulis futás
Családi futás
Szent László napi
5-ös
Szent László napi
10-es
Szent László napi
Félmaraton

Máj. 18-ig

Nevezési díjak
Jún. 22. éjfélig

Helyszínen

Ingyenes
500 Ft
Ingyenes

Ingyenes
1 000 Ft
Ingyenes

Ingyenes
1 500 Ft
1 000 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

3 000 Ft

2 500 Ft

3 000 Ft

3 500 Ft

3 000 Ft

4 000 Ft

5 000 Ft
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Az első 300 Kőbányai lakosoknak ingyenes a nevezés (lakcímkártya felmutatása a rajtszám
átvételkor kötelező), de regisztrációhoz kötött, azaz nekik is szükséges a nevezést elvégezni
online, vagy személyesen.
FONTOS, hogy az első 300 kőbányai nevezést követően már csak a fent feltüntetett
díjakon tudunk nevezést befogadni.
Kérjük kőbányai futóbarátainkat, hogy részvételi szándékukat ennek megfelelően minél
előbb jelezzék!

NEVEZÉS MÓDJA

• 2016. 06. 22 éjfélig,
Online a BBU Szervezőiroda weboldalán (www.bbu.hu), illetve személyesen a BBU
Szervezőirodában (1106 Budapest, Maglódi út 12./A) szerdánként 10:00-tól 17 óráig.

• 2016. 06. 24-én
személyesen a BBU Szervezőiroda sátrában 14-20 óra között (Budapest X. Szent László tér).

• 2016. 06. 26-án (a verseny napján)
helyszíni nevezés a versenyközpontban, 8:30 órától - legkésőbb az adott futam rajtja előtt
30 perccel (Budapest X. Rottenbiller Park, KÖSZI, Előd u 1.)

RAJTSZÁMOK ÁTVÉTELE

• 2016. 06. 24-én pénteken 14-20 óráig
a BBU Szervezőiroda sátrában (Budapest X. Szent László tér)

• 2016. 06. 26-án, (a verseny napján)
rajtszám átvétel a versenyközpontban, 8:30 órától - legkésőbb az adott futam rajtja előtt 30
perccel (Budapest X. Rottenbiller Park. KÖSZI, Előd u. 1)
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NEVEZÉSI DÍJ MEGFIZETÉSI MÓDJA
• Átutalással az alábbi bankszámlára:
Kedvezményezett: B-B Ultramaraton Kft.
UniCredit Bank: 10918001-00000003-68410011
Közleményben kötelezően fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a nevezett nevét
- a verseny nevét és a kategóriát
- születési dátumot
• Személyesen minden hét szerdáján 10-17 óra között
a 1106 Budapest, Maglódi út 12/a. (Merkapt Sportközpont).
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A BEFIZETÉS/ÁTUTALÁS IDŐPONTJÁBAN ÉRVÉNYES NEVEZÉSI DÍJAT KELL
MEGFIZETNI, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ MIKOR TÖRTÉNT!
Átutalással megfizetett nevezési díjakról áfás számla igényét, kérjük a teljesítést követő 3 munkanapon belül jelezze felénk írásban, az info@bbu.hu email címre, a számlázáshoz szükséges
adatok megküldésével. A határidőn túl beérkezett igényeket nem áll módunkban teljesíteni!

A NEVEZÉSI DÍJ MAGÁBAN FOGLALJA
Ovis, Sulis és Családi futás
• versenyen való részvételi jogot,
• az eseményre készülő egyedi befutóérmet,
• frissítést,
• útvonal és technikai biztosítást,
• orvosi felügyeletet,
• Áfát

Szent László napi 5-ös, 10-es, Félmaraton
• versenyen való részvételi jogot,
• az eseményre készülő egyedi befutóérmet,
• chipes időmérést,
• frissítést,
• útvonal és technikai biztosítást,
• orvosi felügyeletet,
• Áfát.

VERSENYKÖZPONT: Budapest, X. kerület, Előd u.1. (Köszi)
Megközelíthető: a 9-es, 162-es, 85-ös, 185-ös, 217-es autóbusszal, valamint a 3-as, 28-as, 62,
62A villamossal. Ingyenes parkolási lehetőség a környező utcákban!
ÖLTÖZŐ, RUHATÁR, MOSDÓ: A versenyközpontban kerülnek kialakításra.
ÚTVONAL: Az útvonal kisforgalmú kőbányai utcákon, kerékpárúton, a kerület parkjaiban
halad versenyszámonként eltérően.
TÉRKÉPEK: www.bbu.hu-n elérhetőek

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Részvételre jogosultak azok a futók, akik a nevezésre megszabott határidőig, vagy a
helyszínen jelentkeznek. A versenyre való nevezéssel a versenyszabályzatot elfogadja és
azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz!
A Félmaratonon 12 évnél fiatalabb versenyző nem indulhat!
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DÍJAZÁS
Minden távon és kategóriában nemenként az 1-3. helyezettek
érem és oklevél díjazásban részesülnek.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. A nevezés során kiadott rajtszámokat a versenyzők
kötelesek a mellrészen, jól látható módon viselni.
2. Minden versenyzőt csak a versenykiírásban megjelölt
kategóriájában értékeljük!
3. Nevezni az egyes futamokra a nevezési irodán lehet legkésőbb
az adott futam rajtja előtt 30 perccel.
4. Az 5 km-es futam 1 (5km) körből, a 10km-es futam 2 (2x5km) körből áll.
Frissítő minden kör végén.
5. A 21,1km-es futam 1 rövidebb (1,1km) körből + 4 hosszabb (4x5km) körből áll.
Frissítő minden kör végén.
6. A nem chipes időméréses futamokban minden befutó versenyző helyezését
regisztráljuk, a többi futamban nettó időmérés lesz.
7. A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
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A CSALÁDI FUTÁS SZABÁLYA
Egy szülő kézen fogva futja le a megadott 700m-es távot gyermekével (aki 2002-ben
vagy azután született).

EGYÉB TUDNIVALÓK
A rajtszám átvételével minden versenyző tudomásul veszi, hogy:
• a versenyen saját felelősségére vesz részt.
• egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozza.
• hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek a
rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül
felhasználásra kerülhetnek.
• az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját, rajtszám nélkül fut, az kizárásra kerül.
Az esemény helyszínén kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BBU Kft előzetes
engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető!
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!

JÓ FELKÉSZÜLÉST!
További információk: www.bbu.hu I verseny@bbu.hu
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Versenyszabályzat
Szent László napi futás 2016
A nevezéssel és a rajtszám átvételével minden versenyző egyben
kijelenti/tudomásul veszi, hogy
• a versenyen saját felelősségére vesz részt.
• a nevezéskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához
201
és a rendezvényen való felhasználásához hozzájárul.
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• egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozza.
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• hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet,
melyek a rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban
ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek.
• elfogadja, hogy a nevezés visszavonása esetén a nevezési díjat 30% kezelési költség
levonásával fizetjük vissza. A 2016. június 5-ét követően visszavont nevezések esetében
a nevezési díj visszafizetésére nincs lehetőség, ekkor már csak a nevezés átírására van mód.
A nevezés visszavonását (lemondását) kizárólag írásban tudjuk elfogadni az info@bbu.hu e-mailcímre
a megadott határidőig.
• elfogadja, hogy a nevezés átírása csak azonos távra, az online nevezési időszak végéig, azaz 2016. június 22.
éjfélig lehetséges 1000 Ft külön eljárási díj megfizetése mellett. Erre vonatkozó kérelmeket kizárólag írásban
tudunk elfogadni az info@bbu.hu e-mail címre.
• a helyszínen nevezni az egyes futamokra a versenyközpontban lehet, legkésőbb az adott futam rajtja előtt 30 perccel.
Szintidők:
• Félmaraton: 2 óra 30 perc
• 10 km: 70 perc
• 5km: 35 perc
• ha a versenyt az időjárás , vagy természeti katasztrófa miatt nem lehet megrendezni a szervezők a nevezők
részére a díjat nem fizetik vissza. A szervezők a program változásának, a helyszínén megváltoztatásának, a
pálya módosításának jogát fenntartják.
• a kiadott versenyzői rajtszámot a teljes verseny során elől- lehetőleg mellrészenköteles viselni, elhelyezni.
A rajtszámot sem kisebbíteni, sem bizonyos részeit letakarni, vagy azon semmilyen más feliratot, emblémát
elhelyezni tilos. A rajtszám elhelyezésnél külön ügyelni kell arra, hogy a hátoldalon elhelyezett chip ne
sérüljön, rögzítő biztosítótűvel ne sértsék meg.
• a versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, kutyával, rajtszám nélkül futni, futás közben
bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni tilos és, hogy
ezek megszegése esetén azonnal kizárhatják és a versenypályáról eltávolíthatják.
• minden versenyző csak a versenykiírásban megjelölt kategóriában kerülhet értékelésre!
• a verseny teljes helyszínén bármilyen reklám tevékenység csak a B-B Ultramaraton Kft. előzetes
engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető!
• félmaratonra a nevezési korhatár: betöltött 12 év, 14 év alatt minden távon írásos szülői nyilatkozat szükséges
az induláshoz.
• a szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja.
• a szervezők értékmegőrzést nem vállalnak.

AZ ESEMÉNY HELYSZÍNÉN KERESKEDELMI- ÉS REKLÁMTEVÉKENYSÉG CSAK A BBU KFT
ELŐZETES ENGEDÉLYÉVEL, EGYEZTETETT FORMÁBAN ÉS MÓDON VÉGEZHETŐ!
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