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VI. Pilisi bauMax 8 Bucka Futás  
 

2012. 07. 22. (vasárnap) 
 

 
 
A verseny rendez ője:  Óbudai Futókör, Szabadidő- és Versenysport Egyesület. 
Honlap: www.obudaifutokorse.hu  
 
A verseny célja:  versenyzési lehetőség biztosítása a terepfutás kedvelőinek 
természetes környezetben, a Pilis-hegységben. 
 
Versenyszámok 
Terepmaraton (egyéni): 42 km (1400 m szintemelkedés) 
Útvonal: Külker SC sporttelep (Márton utca) – Róka-hegy – Jumbó Kemping (Üröm) 
– Laza-rét – Pilisborosjenői templom – Teve-szikla – 2X az „Egri vár-kör” (a Köves-
bérc és a Fehér-hegy körül) – Kevély-nyereg – Majdán-nyereg – 2X a „Majdán-kör” – 
Zöld-barlang (Nagy-Kevély ÉK-i oldala) – Sadove – Békásmegyer Ófalu (Kőbánya 
utca) – Külker SC sporttelep 
Terep-félmaraton (egyéni): 25 km (850 m szintemelkedés) 
Útvonal: Külker SC sporttelep (Márton utca) – Békásmegyer Ófalu – Sadove – Zöld-
barlang – Majdán-nyereg – 1X a „Majdán-kör” – Kevély-nyereg – Teve-szikla – 
Pilisborosjenői templom – Laza-rét – Jumbó Kemping (Üröm) – Róka-hegy – Külker 
SC sporttelep. 
Terepmaratonka (egyéni): 13 km (260 m szintemelkedés) 
Útvonal: Külker SC sporttelep (Márton utca) – Békásmegyer Ófalu – Sadove – Zöld-
barlang – Sadove – Békásmegyer Ófalu – Külker SC sporttelep (Márton utca). 
Gyerek- és kísérő futás (egyéni): 2 km (0 m szintemelkedés) 
Útvonal: Külker SC sporttelep – Békás-tó – Külker SC sporttelep. 
 
A terepbejárásokon készült fotókat  az Óbudai Futókör Picasa webalbumában lehet megtekinteni: 
 https://picasaweb.google.com/113959779743827139302/APilisi8BuckaTerepfutoVerseny20110724Ut
vonalainKeszultFotok?feat=directlink 
 
Rajtid ő: mindhárom versenytávon 10 órakor. A gyerek- és kísérő futáson 10.30-kor, 
11.30-kor, 12.30-kor. 
 
Versenyközpont, egyben rajt és cél: Külkereskedelmi Sport Club (Külker SC) 
sporttelepe: 1038 Budapest, Márton út 25. 
 
Nevezés 
Előnevezni 2012. június 30-ig az egyesület honlapján keresztül lehet 
(www.obudaifutokorse.hu), átutalással az Óbudai Futókör, Szabadidő-, és 
Versenysport Egyesület UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000083-33230006 
számlaszámára. (Ehhez először a honlapon regisztrálni kell!) 
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Helyszíni nevezés a versenyközpontban, a verseny napján 8 órától. A verseny rajtja 
előtt negyed órával a nevezést lezárjuk! 
  
Nevezési díjak  
42 km futás: 2 500 Ft (előnevezés esetén: 2 000 Ft) 
25 km futás: 1 800 Ft (előnevezés esetén: 1 500 Ft) 
13 km futás: 1 200 Ft (előnevezés esetén: 1 000 Ft) 
Gyerek- és kísérő futás: ingyenes 
Spuri kártyával 20% kedvezmény vehető igénybe. 
 
A nevezési díj tartalmazza: 

• elektronikus időmérést, 
• frissítést az útvonalon 5 km-enként, 
• eredménylistát a honlapon (www.obudaifutokorse.hu), 
• 1 tányér bográcsban főtt ételt a célban. 

 
Díjazott kategóriák  
Mindhárom versenytávon, nemenként: 10-18 év, 19-39 év, 40 év felett. 
Kivételek: a 42 km-es távon 18 év alatti, a 25 km-es távon 14 év alatti, a 13 km-en 10 
év alatti versenyző nem indulhat! 
 
Díjazás  
Mindhárom távon az összes korosztály 1- 3. helyezettje (férfi – nő) érmet és oklevelet 
kap, nemenként külön értékelve. A 42 km-es táv abszolút férfi és női győztese kupát 
kap. A díjakat Nagy „Csonttörő” János, a Nemzetközi Bokszszervezet (IBO) egykori 
világbajnoka adja át. 
 
Pontérintés, id őmérés 
A versenyen az időmérés és az ellenőrzőpontok érintése Sport Ident elektronikus 
pontérintési rendszer segítségével történik. Az ehhez szükséges eszközt 
(gumigyűrűvel ujjra húzható ún. „dugókát”) a helyszínen biztosítjuk, melyért letéti díjat 
nem számítunk fel, de elvesztés esetén az eszköz árát (5000 Ft) utólag ki kell fizetni.  
 
A versenyen mindenki saját felel ősségére vesz részt! 
 
Versenyünket a bauMax Magyarország Zrt.  támogatja. 
 

Eredményes versenyzést kíván: a Rendez őség 
 
Információ: Óbudai Futókör, Szabadidő- és Versenysport Egyesület 
Mobil: 20/262-32-03 
E-mail: obudai.futokor@gmail.com 
Honlap: www.obudaifutokorse.hu 


