
29. SPAR Budapest Maraton 
  

29. Spar Budapest Maraton időpont, helyszín 

Időpont: 2014. október 11. 
Rajt: Hősök tere, VÁLTOZÁS 11:00 órakor (a tervezett tempónak megfelelő zónából) 
Cél: 56-osok tere 

29. Spar Budapest Maraton táv, útvonal, frissítés 

maraton: 42 195 m  

29. Spar Budapest Maraton versenyközpont 

Az 56-osok terének Damjanich utcai felőli oldalán felállított sátorban lesz. 

29. Spar Budapest Maraton öltöző, ruhatár, wc 

• A Petőfi Rendezvényközpontban lesz kialakítva öltöző és ruhatár, valamint a wc-ket is 
igénybe lehet venni. 

o Öltözők: 
� Férfiak részére a nagyteremben lesz. 
� Nők részére a foglalkoztatókban lesz. 

o Ruhatár 
� Férfiak részére az öltözőben is lesz. 
� Bárki számára használható ruhatár a szabadtéri színpadon lesz. 

A Petőfi Csarnok udvarán elhelyezett zuhanykonténerekben lesz lehetőség célba érkezés után 
zuhanyozásra. 

Figyelem! A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk! 

Figyelem! A Petőfi Csarnok és a Hősök tere távolsága kb. 800 méter 

WC-k: 

• mobil WC-k 
o a versenyközpont és a rajt közelében lesznek, 
o az útvonalon a frissítő állomásoknál, valamint a váltóhelyeken kerülnek kihelyezésre. 

• a Petőfi Csarnokban található WC-ket is lehet használni! 

29. Spar Budapest Maraton szintidő 

5 óra 30perc nettó idő (bruttó 5 óra 38 perc, az utolsó elrajtoló rajtidejéhez igazodva) 

Rész szintidők: 

• 6 km-nél 45 perc (a záróbusz várható érkezési ideje: 11:53) 
• 12 km-nél 1:30:00 (a záróbusz várható érkezési ideje: 12:38) 
• 18 km-nél 2:15:00 (a záróbusz várható érkezési ideje: 13:23) 
• 24 km-nél 3:02:00 (a záróbusz várható érkezési ideje: 14:10) 
• 30 km-nél 3:51:00 (a záróbusz várható érkezési ideje: 14:59) 
• 36 km-nél 4:40:00 (a záróbusz várható érkezési ideje: 15:48) 

A mezőnyt a táv első felében 7 perc 30 mp/km, a második felében 8 perc 10 mp/km tempóban 
záróbusz követi. Amennyiben a mezőny utolsó tagja ennél gyorsabb tempóban fut, abban az esetben 
a záróbusz őt követi. Akit a záróbusz beér, fel kell szállnia, a chipet a buszon kell leadnia. Rajtszámát 
áthúzzák, a célterületre nem léphet be. 
A szintidőt a frissítőállomások is ellenőrzik, a szintidőt átlépő futókat a frissítőállomásról nem engedjük 
tovább! 

29. Spar Budapest Maraton korhatár 



A maratoni távon csak az 1996. október 12. előtt születettek indulhatnak (18 évesek vagy idősebbek) 

29. Spar Budapest Maraton kategóriák 

születési dátum életkor férfiak nők 

1996.10.12. - 1994.10.13. 18-19 évesek F1 N1 

1994.10.12. - 1989.10.13. 20-24 évesek F2 N2 

1989.10.12. - 1984.10.13. 25-29 évesek F3 N3 

1984.10.12. - 1979.10.13. 30-34 évesek F4 N4 

1979.10.12. - 1974.10.13. 35-39 évesek F5 W1 

1974.10.12. - 1969.10.13. 40-44 évesek S1 W2 

1969.10.12. - 1964.10.13. 45-49 évesek S2 W3 

1964.10.12. - 1959.10.13. 50-54 évesek S3 W4 

1959.10.12. - 1954.10.13. 55-59 évesek S4 W5 

1954.10.12. - 1949.10.13. 60-64 évesek S5 W6 

1949.10.12. - 1944.10.13. 65-69 évesek S6 W7 

1944.10.12. - 1939.10.13. 70-74 évesek S7 W8 

1939.10.12. - 1934.10.13. 75-79 évesek S8 W9 

1934.10.13. előtt születettek 80 évesek és idősebbek S9 W10 

A fenti kategóriák eredményhirdetése csak a magyar versenyzők eredményeinek figyelembe vételével 
2014. november 16-án, várhatóan 14 órától lesz a 11. Balaton Maraton és Félmaraton 
eredményhirdetésével együtt Siófokon, a Hotel Aranypartban. A sorrend megállapításakor a felnőtt 
(F1-F5, N1-N4) kategóriákban csak az amatőr (azon futók, akik 2013., 2014. évi maraton OB-n nem 
indultak) futók eredményeit vesszük figyelembe! 

29. Spar Budapest Maraton nevezési díjak és határidők 
29. SPAR Budapest Maraton - 42km 

Határidő Nevezési 
díjak 

     

 Alap Indult már 
BSI 
eseményen 

Diák 
nevezés* 

65 év 
fölött 

Spuri 
Aranykártya / 
Futóklub 
/bővebb info 
itt olvasható. 

Ironman 
kedvezmény 

 Ft/fő Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

01.31-ig 16 000 Ft 10 000 Ft 7 500 Ft 3 500 
Ft 

8 050 Ft  

04.27-ig 18 000 Ft 11 000 Ft 7 500 Ft 3 500 
Ft 

8 850 Ft  

08.17-ig 19 500 Ft 12 500 Ft 9 500 Ft 4 500 
Ft 

10 050 Ft 6 200 Ft 

09.28-ig 21 000 Ft 15 500 Ft 9 500 Ft 4 500 
Ft 

12 450 Ft 7 700 Ft 

10.07-ig 22 500 Ft 19 000 Ft 10 500 Ft 5 500 
Ft 

15 250 Ft 9 500 Ft 

10.10-
11-én 

26 000 Ft 22 000 Ft     



A Spar Budapest Maraton indulói 1 főt nevezhetnek vagy a Riska Minimaratonra vagy a Danone 
Maratonkára legkésőbb szeptember 28-ig leadott nevezés esetén 

A nevezés leadásának módjai:  
- személyesen a BSI-ben  
- az e-mail-es nevezéshez hasonlóan, az itt található speciális nevezési lappal és 
aversenynevezes@futanet.hu címre elküldve.  

Nevezés interneten: 2014. október 7-ig 

Nevezés személyesen: előzetesen legkésőbb 2014. október 7-én a BSI-ben (1138 Budapest, Váci 
út 152.) munkanapokon 9:00-17:00-ig, 
a verseny hetében 2014.10.06-10.07 között meghosszabbított nyitva tartással (8:30-17:30) 

Nevezés banki átutalással: 2014. szeptember 26-ig 

Átutalásos fizetésre kizárólag a 3 vagy annál több együttesen 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. 

Kerekesszékes és handbike-os indulók kizárólag előzetesen, legkésőbb október 7-én nevezhetnek! 

A verseny egyben Magyarország 2014. évi maraton bajnoksága. 
Az OB-ra nevezni kizárólag a versenyiroda@masz.hu címen lehet, legkésőbb október 2-án. 

A nevezési iroda október 8-án és 9-én zárva tart, sem személyesen nevezni, sem rajtcsomagot 
átvenni nem lehet! 

Az augusztus 31-ig leadott nevezések esetén a nevezési lapon feltüntetett (a nevezési lap megfelelő 
részén jelzett, külön kért) nevet/becenevet szerepeltetjük a rajtszámon. (max. 20 karakter) 
A teljes név is csak abban az esetben kerül rá a rajtszámra, ha ezt a nevező külön kéri. 
A rajtszámon a számjegy alatt a név felírására hagyunk helyet a később nevezőknek is. 

Figyelem! 

• on-line nevezésre október 7-ig van lehetőség! 
• átutalásos nevezésre szeptember 26-ig van lehetőség! 

29. Spar Budapest Maraton iramfutók 

A sikeres célba érkezést iramfutók segítik: 

• 3:00 órás célidő (egyenletes tempóval)  
iramtáblázat 

• 3:30 órás célidő (egyenletes tempóval) 
iramtáblázat 

• 4:00 órás célidő (egyenletes tempóval) 
iramtáblázat 

• 4:30 órás célidő (egyenletes tempóval) 
iramtáblázat 

• 5:00 órás célidő (egyenletes tempóval) 
iramtáblázat 

• 5:30-as célidő (egyenletes tempóval) 
iramtáblázat 



29. Spar Budapest Maraton tészta party 

• A Tészta party október 10-én várhatóan 15:00-20:00-ig tart, 
• A Tészta partyn való részvétel később kerül meghatározásra. 

29. Spar Budapest Maraton rajtszám átvétel 

• előzetesen a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.) 
o október 5-én 12:00-20:00 között 
o október 6-7-én 8:00-20:00 között 

• a versenyközpontban 
o október 10-én 15:00-21:00-ig 
o október 11-én 8:00-10:30-ig 

Kérjük az előnevezetteket (különösen a budapestieket), hogy a rajtszámfelvételt ne hagyják az 
utolsó pillanatra! 
Rajtszámukat előzetesen, a meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemelő versenyirodában, 
október 5-7. között, a BSI-ben vagy a helyszínen már pénteken vegyék át! 

A rajtszámátvételi asztalokhoz akkor engedünk be, ha valamelyik asztal felszabadul. A rajtszámátadó 
asztalok nem rajtszám szerint vannak kialakítva, bármelyik szabad asztalhoz állhatsz. FONTOS, hogy 
tudd a rajtszámodat, amikor az asztalokhoz sorba állsz. 
Amennyiben nem tudod a rajtszámodat, a versenyközpont melletti táblákon elhelyezett rajtlistán 
megtalálod. 

• Az első maratonjukat teljesítő indulók egy speciális "ELSŐ MARATON" feliratú rajtszám 
viselésére jogosultak. 

o Ezt a rajtszámot a rajtszám felvételekor kell kérni (akik a nevezéskor jelezték, 
automatikusan kapják az egyéni rajtszámukkal együtt), és hátul lehet viselni. 

Hasznos: 

Rajtszám viselési szabályok:  
Az időmérés földön elhelyezett időmérő szőnyegek (antennák) segítségével történik, amely körülbelül 
2-3 méteres távolságból érzékeli a rajtszámban elhelyezett jeladót. Az időbélyegzés a legerősebb 
jelszignálnál (a szőnyeg feletti áthaladáskor) történik.  

A sikeres egyéni idők rögzítéséhez kérjük az alábbi szabályok figyelembevételét: 

• A rajtszámot a verseny során végig láthatóan, a has/mell tájékon szükséges viselni. 
(rajtszámtartó öv megengedett) 

• A rajtszám hátulján elhelyezett chipet ne távolítsák el, ne hajtsák össze és ne szúrják át 
biztosítótűvel. 

• Mindenki figyeljen arra, hogy a saját rajtszámát viselje a verseny során. 
• Célbaérkezés után kérjük a mérési pontot mielőbb elhagyni. 

• A rajtszámod elöl viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható legyen, és ne hajtsd össze! 
Szabálytalan rajtszámviselés esetén 10 perc időbüntetést kaphatsz! Gondoskodj róla, hogy a 
rajtszámod helyesen legyen felerősítve, ehhez a rajtcsomagban és a nevezési pultokon 
találsz biztosítótűket. 

29. Spar Budapest Maraton díjazás 

Maratoni táv: 1-6. helyezett férfit és nőt díjazzuk 

A legjobb magyar eredmények: 
maraton:  
ffi: 2:12:10 - Szűcs Csaba - 1993. Párizs  
női: 2:28:50 - Földingné Nagy Judit - 1996. Berlin 



1.-3. helyezett kerekesszékes és handbike-os férfi és női versenyzők: tárgyi ajándék 

29. Spar Budapest Maraton időmérés 

Az időmérés szolgáltatója az AGNI-Timing.  
Az időmérés a rajtszám hátuljára ragasztott UHF chipekkel történik.  
Olvasd el a chiphasználat tudnivalóit! 

 
 
Rajtszám viselési szabályok:  
Az időmérés földön elhelyezett időmérő szőnyegek (antennák) segítségével történik, amely körülbelül 
2-3 méteres távolságból érzékeli a rajtszámban elhelyezett jeladót. Az időbélyegzés a legerősebb 
jelszignálnál (a szőnyeg feletti áthaladáskor) történik.  

 
 
A sikeres egyéni idők rögzítéséhez kérjük az alábbi szabályok figyelembevételét: 

• A rajtszámot a verseny során végig láthatóan, a has/mell tájékon szükséges viselni. 
(rajtszámtartó öv megengedett) 

• A rajtszám hátulján elhelyezett chipet ne távolítsák el, ne hajtsák össze és ne szúrják át 
biztosítótűvel. 

• Mindenki figyeljen arra, hogy a saját rajtszámát viselje a verseny során. 
• Célbaérkezés után kérjük a mérési pontot mielőbb elhagyni. 

29. Spar Budapest Maraton eredménylista 

• az eredménylista a honlapon október 11-én estétől érhető el 
• az eredménylistában 

o helyezési szám nélkül szerepelnek azok a résztvevők, akiknek az útvonal 
ellenőrzőpontjain nincs idejük 

o a nevük mellett csillaggal szerepelnek azok, akik 10 perc időbüntetést kaptak 
szabálytalan rajtszám viselés miatt, a nettó idejüket növeltük meg 10 perccel 

29. Spar Budapest Maraton további információ 

- BSI 1138 Budapest, Váci út 152. 
- Telefon 
BSI szervezés: 273-0939 
Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

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

29. Spar Budapest Maraton egyéb tudnivalók 



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

• A kerekesszékkel vagy handbike-kal induló versenyzők (akár önerőből, akár segítővel 
teljesítik a távot) a mezőny elejéről indulhatnak. Ennek feltétele, hogy a felvezető járművet 
csak akkor hagyhatják el, amikor a 38. kilométer után újra a Hősök terére érkeznek vissza. A 
rajtzónába lépés előtt erről egy nyilatkozatot is alá kell írniuk! 

o A rajtzónába a rajtkapu Hősök tere felőli oldaláról, a kordonon két oldalt nyitott 
bejáratokon keresztül állhatnak be, legkésőbb 5 perccel a rajt előtt!! 

• 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. 

• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, rajtszám nélkül, 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- és időpontváltoztatás jogát. 

 


