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21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó 

Időpont: 2014. június 15.  
Rajt/Cél: Budapest, 56-osok tere  

• 9:30 K&H mozdulj! minimaraton-váltó 
• 10:30 a 21 K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó csapatok és a K&H mozdulj! 

félmaraton egyéni indulók (a tervezett tempónak megfelelő zónákból) 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó táv, útvonal, frissítés 

• K&H mozdulj! maratonváltó (az első 700 csapat nevezését tudjuk elfogadni!): 
o táv:42195 m, azaz: 6 x 7032 m.)) 

� 6 fős csapatok versenye, ahol minden csapattag egymást váltva azonos távot 
(1 kört) teljesít. 

• K&H mozdulj! félmaratonváltó (az első 700 csapat nevezését tudjuk elfogadni!): 
o táv:21097,5 azaz: 3 x 7032 m. 

� 3 fős csapatok versenye, ahol minden csapattag egymást váltva azonos távot 
(1 kört) teljesít. 

• K&H mozdulj! minimaraton-váltó (az első 400 csapat nevezését tudjuk elfogadni!): 
o táv: 3×2014 m. 
o 3 fős csapatok versenye, ahol minden csapattag egymást váltva azonos távot (1 kört) 

teljesít 
• K&H mozdulj! félmaraton: 

o táv: 21097,5 m, azaz: 3 x 7032 m. 
o egyéni indulók versenye, 3 kör teljesítésével. 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó szintidő 

4 óra 30 perc 

• A szintidő betartása érdekében: 
o azokat a csapattagokat, akiknek a váltója 3 óra 30 percig nem érkezik célba, együtt 

indítjuk el a rajtkapuból. 
� Idejüket külön mérjük, majd hozzáadjuk az addig beérkezett csapattagok 

összidejéhez. 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó váltás 

A váltózónák az 56-osok terén, az emlékművel és az időkerékkel szemközt lesznek kialakítva, a 
rajtszámnak megfelelően. Váltani a váltóbot (melyre az időmérő chip is rögzítve lesz) átadásával kell. 

• Az 56-osok terének Műcsarnok felőli oldalán kialakított rajt/cél/váltózóna terület 2 részre lesz 
osztva 

o Időkerék felőli sáv: 
� itt lesz a rajt, a Műcsarnok irányába 
� itt érkeznek a váltáshoz a csapattagok, majd egy jobb kanyarral fordulnak a 

váltózónára (természetesen az egyéni indulók is így járnak el, amikor 
megkezdik a következő körüket) 

� itt lesz kialakítva a befutósáv 
o Dózsa György út felőli sáv: 

� itt történik a váltás, a futásukat befejezett csapattagok a váltózónán keresztül 
hagyhatják el a területet. 

Csapatkeresés 



A még csapatot nem talált, de indulni szándékozó futók, illetve a csapattag pótlásra szoruló csapatok 
részére az információs sátorban tudnak felvilágosítást adni. Kérünk Benneteket, hogy hozzájuk és ne 
a nagyszínpadon dolgozókhoz forduljatok segítségért! 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó versenyközpont 

Az 56-osok terének Damjanich utca felőli oldalon felállított sátorban lesz 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó öltöző, ruhatár, wc 

• Ingyenes öltöző és ruhatár a a helyszínen, az 56-osok terének Damjanich utca felőli oldalán 
felállított sátrakban áll a résztvevők rendelkezésére. 

• Figyelem! A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk! 
• Kerékpártároló a versenyközpont közelében, a tér Damjanich utca felőli oldalán lesz 

kialakítva. A kerékpárokat felügyeljük, de a tárolóba csak lezárva lehet azokat elhelyezni! 
• Mobil WC-k a versenyközpont mögött és a frissítő állomásoknál kerülnek kihelyezésre. 
• Zuhanysátrak (hideg vízzel) a versenyközpont mögött kerülnek felállításra. 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó nevezési díjak és határidők 
21. K&H mozdulj! maratonváltó 

Határidő Nevezési 
díjak 

   

 Alap Diák 
nevezés 

65 év 
fölött 

Spuri Aranykártya / Futóklub / bővebb info itt 
olvasható. 

 Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő 

03.30-ig 2 500 Ft 2 500 Ft 1 500 Ft 2 050 Ft 

04.20-ig 3 000 Ft 2 500 Ft 1 500 Ft 2 450 Ft 

05.18-ig 4 000 Ft 2 500 Ft 1 500 Ft 3 250 Ft 

06.01-ig 4 500 Ft 3 000 Ft 2 000 Ft 3 650 Ft 

06.12-ig 5 000 Ft 3 000 Ft 2 000 Ft 4 050 Ft 

06.15-én 6 500 Ft    

 
21. K&H mozdulj! félmaratonváltó 

Határidő Nevezési 
díjak 

   

 Alap Diák 
nevezés 

65 év 
fölött 

Spuri Aranykártya / Futóklub / bővebb info itt 
olvasható. 

 Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő 

03.30-ig 2 500 Ft 2 500 Ft 1 500 Ft 2 050 Ft 

04.20-ig 3 000 Ft 2 500 Ft 1 500 Ft 2 450 Ft 

05.18-ig 4 000 Ft 2 500 Ft 1 500 Ft 3 250 Ft 

06.01-ig 4 500 Ft 3 000 Ft 2 000 Ft 3 650 Ft 

06.12-ig 5 000 Ft 3 000 Ft 2 000 Ft 4 050 Ft 

06.15-én 6500 Ft    

 



K&H mozdulj! minimaraton-váltó 

Határidő Nevezési 
díjak 

   

 Alap Diák 
nevezés 

65 év 
fölött 

Spuri Aranykártya / Futóklub / bővebb info itt 
olvasható. 

 Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő 

04.20-ig 1 700 Ft 1 500 Ft 1 200 Ft 1 350 Ft 

05.18-ig 2 300 Ft 1 500 Ft 1 200 Ft 1 850 Ft 

06.01-ig 2 600 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft 2 050 Ft 

06.12-ig 3 000 Ft 2 000 Ft 1 500 Ft 2 450 Ft 

06.15-én 3 500 Ft    

 
K&H mozdulj! félmaraton 

Határidő Nevezési 
díjak 

   

 Alap Diák 
nevezés 

65 év 
fölött 

Spuri Aranykártya / Futóklub / bővebb info itt 
olvasható. 

 Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő 

04.20-ig 6 500 Ft 5 5000 Ft 3 000 Ft 5250 Ft 

05.18-ig 7 500 Ft 6 000 Ft 4 000 Ft 6 050 Ft 

06.01-ig 8 000 Ft 6 000 Ft 4 000 Ft 6 450 Ft 

06.12-ig 9 000 Ft 7000 Ft 4 500 Ft 7 250 Ft 

06.15-én 10 500 Ft    

 

 

Nevezés interneten: június 12-ig 

Nevezés személyesen: előzetesen legkésőbb június 12-én a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.) 
hétfőtől péntekig, munkanapokon 9:00-17:00-ig, 

Nevezés banki átutalással: június 6-ig 

Átutalásos fizetésre kizárólag a 3 vagy annál több együttessen leadott nevezéseknél, illetve a 
10.000 forintot meghaladó nevezéseknél van lehetőség. 

Figyelem! Az utalásnak az adott sávos nevezési határidőig be kell érkeznie, de legkésőbb a 
megjelölt időpontig, hogy a nevezés előzetesen fel legyen dolgozva. Az esemény hetében már 
nem fogadunk el átutalásos előnevezést!! Ha ennek ellenére átutalással rendezed a nevezési 
díjat, az esemény helyszínén a versenyközpontban, a probléma asztalnál, az átutalási bizonylat 
bemutatásával és új nevezési lap kitöltésével tudod a nevezésedet véglegesíteni!!!! 

Amennyiben az online felületen vagy átutalással történt nevezésről ÁFA-s számlaigényed van, azt 
a teljesítéstől számított 5 napon belül jelezd a nevezes@futanet.hu email címen. A levél tartalmazza a 
verseny nevét, nevezés módját és időpontját valamint a fizetés összegét. A számlázási név és cím 
mellett kérjük a postázási címet is megjelölni, amennyiben ez eltér a számlázási adatoktól!  
A számlát postán küldjük. 

Nevezési díj tartalma 



Nevezés módjai 

• A versenyen a fokozott balesetveszély miatt kerekesszékes és handbike-os indulók nem 
vehetnek részt!! 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó rajtszám átvétel 

A nevezési iroda a verseny előkészületei miatt június 13-án zárva tart! Sem nevezni, sem 
rajtszámot átvenni nem lehet. 

• június 10-12-ig a BSI-ben (1138 Bp. Váci út 152.), munkanapokon 8-20 óra között 
• az esemény napján június 15-én, a helyszínen 8:00-tól 

o a K&H mozdulj! minimaraton-váltóra 9:00-ig 
o a 10:30-kor rajtoló távokra 10:00-ig 

• a chipért letéti díját nem kell adni 
• a chipet a célba érkezés után a célterületen kell leadni, a csapatok utolsó embereitől a 

célterületről történő kilépéskor vesszük át a váltóbotot a chippel együtt. 
• A versenyközpontba a zsúfoltság elkerülése végett csapatonként csak egy főt engedünk be, a 

nevezéskor kapott igazoló szelvénnyel vagy a befizetést igazoló csekkel. 
• Megértésed köszönjük! 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó életkori kategóriák, korhatár 

• K&H mozdulj! maratonváltó: a kategóriába sorolás a csapattagok összéletkora (2014 
mínusz születési év) alapján történik. A női és férfi csapatok külön, a vegyes csapatok a 
férfiak között kerülnek értékelésre 

o I. kategória: max. 114 év 
o II. kategória: min. 115 év - max. 234 év 
o III. kategória: min. 235 év 

• K&H mozdulj! félmaratonváltó: életkori kategóriák nincsenek, a női és férfi csapatok külön, 
a vegyes csapatok a férfiak között kerülnek értékelésre. 

• K&H mozdulj! minimaraton-váltó: életkori kategóriák nincsenek, a női és férfi csapatok 
külön, a vegyes csapatok a férfiak között kerülnek értékelésre. 

• K&H mozdulj! félmaraton: a távon csak a 2002. június 16. előtt születettek indulhatnak. 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó díjazás 

• K&H mozdulj! maratonváltó: kategóriánként 1-3. helyezett férfi és női csapatok 
• K&H mozdulj! félmaratonváltó: 1-3. helyezett férfi és női csapatok 
• K&H mozdulj! minimaraton-váltó: 1-3. helyezett férfi és női csapatok 
• K&H mozdulj! félmaraton: 1-3. helyezett női és férfi futók 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó időmérés 

Chippel történik, mely chip egyszer használatos, csak ezen a versenyen mér időt. 

• Egyéni indulók részére a chipet a cipőre erősítve kell viselni. 
• A chipet célba érkezés után a célterületen kell leadni 

• A csapatok részére a chipet a váltóbotra szerelve adjuk át. A váltóbotra szerelt chip az egyéni 
chiptől eltérően nem csak a szőnyeg közvetlen közelében mér, így azt nem kell a szőnyeg 
közelében tartani a célkapun történő áthaladás idején. 
NÉZD MEG a csapatok váltóbotra erősített chipjét 



• A csapatok utolsó embereitől a célterületről történő kilépéskor vesszük át a váltóbotot a 
chippel együtt. 

• Az egyéni indulóknak a chipet a cipőre erősítve kell viselni! 
• A váltók a váltóbotra erősítve kapják a chipet, váltáskor ezt kell átadni. 

AZ IDŐMÉRŐ RENDSZER EGYEZTETÉS ALATT. 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó eredménylista 

• az eredménylista a nettó időeredmény alapján készül, a helyezések meghatározása is ennek 
alapján történik. 

• a honlapon június 15-én estétől tekinthető meg 

Csak azok a csapatok szerepelnek az eredménylistán, amelyeknek az utolsó emberei a befutóterület 
CÉL/BEFUTÓ felirattal ellátott, elkülönített folyosójába futnak be!  

Csak azok az egyéni indulók szerepelnek az eredménylistán, akik a befutóterület CÉL/BEFUTÓ 
felirattal ellátott, elkülönített folyosójába futnak be! 

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó további információ 

• BSI 1138 Budapest, Váci út 152. 
• tel.: 

o BSI szervezés: 273-0939 
o Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

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

21. K&H mozdulj! maraton- és félmaraton váltó egyéb tudnivalók 

• A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt 
feltételeket. 

• A versenyen a fokozott balesetveszély miatt kerekesszékes és handbike-os indulók nem 
vehetnek részt!! 

• A rajtszámod elöl viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható legyen, és ne hajtsd össze! 
Gondoskodj róla, hogy a rajtszámod helyesen legyen felerősítve, ehhez a rajtcsomagban és a 
nevezési pultokon találsz biztosítótűket. 

• 10 perc időbüntetést kaphat az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem jól 
láthatóan viseli a verseny ideje alatt. 

• 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, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja. 

* TILOS a futóknak futás közben időbüntetés terhe mellett (10 perc) bármilyen zene vagy egyéb 
lejátszót a fülükbe dugva hallgatni, használni. 

•  
o A verseny egy 7 kilométeres körpályán zajlik, ahol a futók folyamatosan előzik 

egymást, dolgoznak a kerékpáros és motoros szervezők, illetve szükség esetén a 
mentő autók. 

o A fülhallgató elnyomja a külső zajokat, így a futó akadályozhatja az előző futótársakat 
és a munkájukat végző szervezőket, orvosi csapatot. Az időbüntetés akkor is jár, ha a 
szervezők nem vesznek észre vagy nem tudnak beazonosítani minden szabály szegő 
futót. 



• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos. A 
kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárhatjuk ! 

• A versenyen 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. 
• Orvosi tudnivaló 
• További hasznos információk 

 


