
• VERSENYKIÍRÁS 

Egy rendezvény, amivel támogathatod a látássérült sportolókat! 

Egy rendezvény, ahol LÁSS-d, milyen futva Budapest! 

Egy rendezvény, ahol mindenki győztes! 

Egy rendezvény, ahol nincs útvonal, nincs táv! 

Egy rendezvény, amit teljesíthetsz futva vagy akár kerékpárral! 

Egy rendezvény, aminek ellenőrző pontjait csak a rajt pillanatában ismersz meg! 

Egy rendezvény, ami több mint lutri! 

LÁSS Budapest 

 A verseny időpontja: 2015. augusztus 9. – vasárnap 

Budapest – Március 15. tér 

Rajtszámok átvétele: Budapest – Március 15. tér 

Rajt időpontja: 16 óra 

Verseny szabálya: 

Budapesten ellenőrző pontokat jelöltünk ki, amit mindenki a rajt pillanatában kapott 
térképek alapján ismer meg! 

A kijelölt pontokat mindenki tetszés szerinti sorrendben közelítheti! Minden pont 
érintését dugókás rendszerrel ellenőrizzük! 

A pontok jellemzően frekventált idegenforgalmi helyek vagy azok közelében lévő 
pontok! 

A térképeken feltüntetjük az érintendő pontokat, valamit azok GPS koordinátáit! 
Bármilyen elektronikus eszköz használata engedélyezett! 

Befutást követően házi finomságokkal és üdítővel várunk Benneteket! 

Szintidő: 

4 óra 

Kategóriák: 



1. Futás nagykör – 12 pontot érint, 15-20 km közötti távon 
2. Futás kiskör – 6 pontot érint, 6-10 km közötti távon 
3. Kerékpárosok – 12 pontot érint, ugyan az, mint a futók nagyköre 

Rajt és célterület a Március 15-e téren 

Minden résztvevő a rendezvény pólóját illetve befutóérmével gazdagodhat! 

Verseny szervezője: 

Borvidék Futóegyesület 
Bankszámlaszám: 
10104617-45398600-01004004 
Budapest Bank 
IBAN: HU12 101046174539860001004004 
SWIFT kód: BUDAHUHB 

Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) 

Nevezés: 

Interneten: www.fut.as oldalon 

Utalást követően a „megjegyzés” rovatba írd be a résztvevő nevét és születési 
idejének évszámát! 

Személyesen: 

Borvidék Futóegyesület (Márker Kft. telephelye) 

7100 – Szekszárd, Mátyás király u.66. 8-15 óráig 

A 2015.08.01-t követően, a versenyről való lemondás esetén, a nevezési díjat nem 
áll módunkban visszatéríteni! 

Nevezési díjak: 

A nevezési díjak kategóriától függetlenek! 

Július 15-ig                4500 Ft 

Július 30-ig                4800 Ft 

Helyszínen                5000 Ft és egy tálca házi süti! (helyszínen csak korlátozott 
számú nevezést tudunk biztosítani) 



Nevezési díj tartalmazza: 

• rendezvény pólóját 
• befutóérmét 
• frissítéseket 
• versenyt követően frissítést 
• időmérést 

Időmérés: 

A versenyt Sportident (dugókás) időmérő rendszerrel mérjük! 

Rajtcsomag felvétel 

Budapest, Március 15- tér 

A verseny napján 14 órától! 

Eredménylista, díjazás 

Befutások időeredményének sorrendjében, az egyes kategóriákban eredménylistát 
közlünk! Díjazás és eredményhirdetés az egyenlőtlen feltételek és a követhetetlen 
teljesítések miatt nincsen! 

Sikeres teljesítést csak minden egyes pont érintése jelent! A befutást követően már 
korrekcióra nincs lehetőség! 

• A versenyre való nevezés a nevezési díj fizetésével válik érvényessé! Nevezés 
esetén minden résztvevő elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti 
versenykiírásban foglalt feltételeket. 

• A versenyen útvonal biztosítás nincsen, ezért a mindenkori közlekedési szabályok 
betartása mindenki számára kötelező 

• Minden versenyző saját felelősségére indul! Tisztában kell lennie az útvonal 
hosszával, edzettségi és egészségügyi állapotával! A verseny szervezői semmilyen 
közlekedési baleset vagy egyéb egészségkárosodás bekövetkezése esetén 
felelősséget nem vállal! 

• 14 éven aluli nevezők csak felnőtt kísérettel vehetnek részt az eseményen. Nevezési 
lehetőség számukra csak a rövidebb futótávon vagy kerékpáros kategóriában 
lehetséges! 

• A rendezvényről a verseny útvonalán, a rajtot megelőzően, valamint az 
eredményhirdetéskor fotók és filmfelvételek készülnek, amit a rendezők 
megjelenítenek a verseny honlapján és kiadványaikban. A versenyre való 
nevezéssel és az azon való indulással résztvevők tudomásul veszik, hogy a róluk 



készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, 
kiadványaikban. A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 

• A képek a honlapról ingyenesen letölthetőek! 
• A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző 

elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 
• Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a 

Borvidék Futóegyesület előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon 
végezhető. Egyéb amatőr sport- és kulturális rendezvények reklámozására felületet 
biztosítunk! 

• A Borvidék Futóegyesület szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők 
számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. 

• A Borvidék Futóegyesület fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás 
jogát. 

• A rendezvényen ruhatár és öltöző nem biztosított. 
• Az időmérést biztosító Sportident dugókákért 2000Ft letétetre van szükség. 

  

 


