
Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál 
  

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál időpont, helyszín, rajtok 

Időpont: 2016. január 17. 
Helyszín: HUNGEXPO G pavilon 

• 10:30 Zúzmara Hatodmaraton 
• 10:35 Zúzmaratonka 
• 12:00 Zúzmara Félmaraton (a tervezett tempónak megfelelő zónából) 
• kb. 12:25 Zúzmara Harmadmaraton: (a tervezett időnek megfelelően a 

félmaratoni táv 2. köréhez csatlakozva) 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál megközelítés, parkolás 

BKV-val az Örs vezér teréről induló 100-as busszal (menetrend egyeztetés 
alatt) 

Gépjárművel 

• a parkolási rend egyeztetése után tesszük közzé a javasolt útvonalat 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál táv, útvonal 

Az útvonalat úgy alakítjuk ki a hatod-, harmad- és félmaraton esetében, hogy 
egy kb. 7 km-es kört kell teljesíteni 

• 7 km 1 kör 
• 14 km 2 kör 
• félmaraton 3 kör 
• az útvonal a G pavilonban, a HUNGEXPO területén, illetve a Kincsem 

park területén lesz kialakítva 
o az útvonalon az útburkolat váltakozva aszfalt, beton, fű, föld 
o az esetleges téli útviszonyok esetén jeges, havas szakaszok is 

előfordulhatnak 

A rövidtáv útvonalát a G pavilonban és HUNGEXPO területén belül jelöljük ki. 

• az útvonalon az útburkolat váltakozva aszfalt és beton 
• az esetleges téli útviszonyok esetén jeges, havas szakaszok is 

előfordulhatnak 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál frissítés 

A hatod-, harmad és félmaraton útvonal 7 km-es körökben teljesíthető.  
Frissítési lehetőségek: 

• minden körön az útvonalon: 



o víz, iso-ital, banán, szőlőcukor 
• a célban új kör megkezdése esetén: 

o víz, iso-ital, banán, szőlőcukor 

• célba érkezéskor: víz 

A rövidtávon frissítés kizárólag a célban lesz, vízzel lehet frissíteni. 

Hasznos: 

• A frissítőállomásokon a poharas frissítőt csak a mezőny elejének és a 
végének tudjuk kézbe adni. Amikor a futók sűrűn érkeznek már neked 
kel elvenni az italodat 

• A frissítőállomásoknál keletkezik gyakran a legnagyobb baj. Ne próbálj 
meg becsúszni két futó között egy gyors italért vagy ételért. A 
futóversenyen is tartsd be az alapvető illemszabályokat, várd ki a sorod 
és emlékezz rá, hogy gyakran a távoli végen vannak kevesebben. Ne 
vegyél el többet, mint amire szükséged van, mert valószínűleg számos 
futó lesz mögötted, akiknek még nálad is nagyobb szüksége lehet a 
frissítésre. 

• A téli körülmények között előfordulhat, hogy a frissítőállomáson 
elhelyezett ital túlzottan hideg lesz. 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál versenyközpont 

A versenyközpontot a HUNGEXPO G pavilonjában alakítjuk ki. 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál öltöző, ruhatár, WC 

A kiszolgáló egységeket a HUNGEXPO G pavilonjában alakítjuk ki. 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál korhatár 

A félmaratoni távon csak 2004. január 18. előtt születettek indulhatnak (12 
évesek vagy idősebbek). 
A többi távon nincs korhatár. 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál nevezési díjak, határidők 
Zúzmara Félmaraton alap nevezési díj 

Határidő Nevezési díjak    

 Alap Diák nevezés * 65 év 
fölött 

Spuri 
Aranykártya / Futóklub 
/ bővebb info 
itt olvasható. 



 Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

2015.08.31-ig 6500 4000 4000 5250 

2015.10.31-ig 7500 4000 4000 6050 

2015.12.11-ig 8500 4500 4500 6850 

2016.01.11-14-ig 10500 4500 4500 8450 

2016.01.17-én 12000    

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

Zúzmara Harmadmaraton alap nevezési díj 

Határidő Nevezési díjak    

 Alap Diák nevezés * 65 év 
fölött 

Spuri 
Aranykártya / Futóklub 
/ bővebb info 
itt olvasható. 

 Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

2015.08.31-ig 5500 3500 3500 4450 

2015.10.31-ig 6500 3500 3500 5250 

2015.12.11-ig 7500 4000 4000 6050 

2016.01.11-14-ig 9500 4000 4000 7650 

2016.01.17-én 11000    

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

Zúzmara Hatodmaraton alap nevezési díj 

Határidő Nevezési díjak    



 Alap Diák nevezés * 65 év 
fölött 

Spuri 
Aranykártya / Futóklub 
/ bővebb info 
itt olvasható. 

 Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

2015.08.31-ig 3300 2300 2300 2650 

2015.10.31-ig 4300 2300 2300 3450 

2015.12.11-ig 5300 2800 2800 4250 

2016.01.11-14-ig 6300 2800 2800 5050 

2016.01.17-én 7500    

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

Zúzmaratonka alap nevezési díj 

Határidő Nevezési díjak    

 Alap Diák nevezés * 65 év 
fölött 

Spuri 
Aranykártya / Futóklub 
/ bővebb info 
itt olvasható. 

 Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

2015.08.31-ig 2300 2000 2000 1850 

2015.10.31-ig 2800 2000 2000 2250 

2015.12.11-ig 3500 2500 2500 2850 

2016.01.11-14-ig 4800 2500 2500 3850 

2016.01.17-én 6000    

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

• A verseny egy választott távjára előnevezés esetén ingyen nevezhetnek 



o A 30. Wizz Air Budapest Félmaraton és a 
o A 30. SPAR Budapest Maraton® korosztályos 1-3. helyezettjei. 

 
 
 
 
 
 

Nevezés interneten: 2016. január 13-án éjfélig 

Nevezés személyesen: 

• versenyeinken az információs sátorban, továbbá 
• előzetesen: 2015. december 9-ig, illetve 2016. január 11-14 között 

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

� A BSI nevezési irodája 2015. december 14. és 2016. 
január 11. között zárva tart 

Amennyiben az online felületen történt nevezésről számla igényed van, azt a 
teljesítéstől számított 5 napon belül jelezd az az alábbi oldalon. A számlát e-
mailen juttatjuk el részedre!  

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál rajtszám átvétel 

• előzetesen: 2016. január 11-14-ig személyesen a BSI-ben (1138 
Budapest, Váci út 152.), 9:00-17:00 óra között 

• a helyszínen a versenyközpontban 2016. január 17-én 9:00-tól, 
legkésőbb az adott futam rajtja előtt 30 perccel 

Hasznos: 

• A rajtszámod kérjük, hogy mindig jól láthatóan, elől viseld, és ne hajtsd 
össze! Gondoskodj róla, hogy a rajtszámod helyesen legyen felerősítve, 
ehhez a rajtcsomagban és a nevezési pultokon találsz biztosítótűket. 
Rajtszámtartó öv használata engedélyezett. 

• Azok az első félmaratonukat futó indulók, akik ezt a nevezéskor 
(legkésőbb rajtszám felvételkor) jelzik, jogosultak az ELSŐ 
FÉLMARATON kiegészítő rajtszám viselésére, melyet a rajtszámmal 
együtt adunk át. 

o Ezt a kiegészítő rajtszámot hátul lehet viselni. 



Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál díjazás 

Később kerül kialakításra 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál időmérés 

• Chipes nettó időmérés lesz. 
• Az időmérés szolgáltatója egyeztetés alatt. 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál eredménylista 

A távok eredménylistái elérhetők lesznek a www.futanet.hu honlapon, 
célbaérkezés után folyamatosan. 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál 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 

Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál egyéb tudnivalók 

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

• A versenyen kerekesszékes versenyzők a terepviszonyok miatt csak 
külön egyeztetés után, kizárólag előzetesen nevezhetnek. 

• 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 bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót 
egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni. A szabályt 
megszegőket 10 perces időbüntetéssel sújthatjuk. 

•  
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, kerékpáros kísérővel, 
rajtszám nélkül, kutyával futni tilos ! 

• A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk ! 
• A 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. 

 


