
 

II. Kerületi Kaptató 

                                                                                                         Futónaptár.hu 
 
A II. Kerületi Önkormányzat utcai futóversenyét szeptember 27-én 8.30-tól tartják a 
Millenárison (1024 Kis Rókus u. 16–20.). A versenyen nevezési díj nincs. 
 
Távok, korcsoportok, rajtok 
 
VI. korcsoport: 
1998-1997-ben születettek, 2200 m 
Rajt: fiúk 9.15-kor, lányok 9.25-kor 
 
Millenáris–Kis Rókus utca–Keleti Károly utca–Tizedes utca–Kis Rókus utca–
Kitaibel Pál utca–Bimbó út–Ribáry utca–Marczibányi tér–Lövıház utca–Millenáris 
 
 
V. korcsoport: 
2000-1999-ben születettek, 2200 m 
Rajt: fiúk 9.35-kor, lányok 9.45-kor 
 
Útvonal: 
Millenáris–Kis Rókus utca–Keleti Károly utca–Tizedes utca–Kis Rókus utca–
Kitaibel Pál utca–Bimbó út–Ribáry utca–Marczibányi tér–Lövıház utca–Millenáris 
Térkép 
 
IV. korcsoport: 
2002-2001-ben születettek, 1800 m 
Rajt: fiúk 10.10-kor, lányok 10.20-kor 
 
Útvonal: 
Millenáris–Kis Rókus utca–Tizedes utca–Keleti Károly utca–Kitaibel Pál utca–
Bimbó út– Ribáry utca–Marczibányi tér–Lövıház utca–Millenáris 
 
 
III. korcsoport: 
2004-2003-ban születettek, 1800 m 
Rajt: fiúk 10.40-kor, lányok 10.50-kor 
 
Útvonal: 
Millenáris–Kis Rókus utca–Tizedes utca–Keleti Károly utca–Kitaibel Pál utca–
Bimbó út–Ribáry utca Marczibányi tér–Lövıház utca–Millenáris 
 
 
II. korcsoport: 
2006-2005-ben születettek, 1300 m 
Rajt: fiúk 11.10-kor, lányok 11.20-kor 
 
Útvonal: 



Millenáris–Kis Rókus utca–Kitaibel Pál utca–Keleti Károly utca–Marczibányi tér–
Lövıház utca–Millenáris 
 
 
I. korcsoport: 
2007-ben vagy késıbb születettek, 1300 m 
Rajt: fiúk 11.40-kor, lányok 11.50-kor 
 
Útvonal: 
Millenáris–Kis Rókus utca–Kitaibel Pál utca–Keleti Károly utca–Marczibányi tér–
Lövıház utca–Millenáris 
 
 
Felnıtt és családi futás, 2200 m 
Rajt: 12.15 óra 
 
Útvonal: 
Millenáris–Kis Rókus utca–Keleti Károly utca–Tizedes utca–Kis Rókus utca–
Kitaibel Pál utca–Bimbó út–Ribáry utca–Marczibányi tér–Lövıház utca–Millenáris 
Térkép 
 
Gyaloglás, 2200 m 
Rajt: 12.15 óra 
 
Útvonal: 
Millenáris–Kis Rókus utca–Keleti Károly utca–Tizedes utca–Kis Rókus 
utca– Kitaibel Pál utca–Bimbó út–Ribáry utca–Marczibányi tér–Lövıház utca–
Millenáris 
Térkép 
 
 
Eredményhirdetés: 
V-VI. korcsoport: 9.50-kor 
IV. korcsoport: 10.25-kor 
III. korcsoport: 10.55-kor 
| II. korcsoport: 11.25-kor 
I. korcsoport: 12.05-kor 
Felnıtt és családi futás, gyaloglás: 12.30-kor. 
 
 
Nevezések, díjazások 
 
Elınevezés 
A kerületi iskoláknak elınevezési lehetıséget biztosítanak a testnevelıknél. 
Elınevezni a nevezési lap kitöltésével és beküldésével – az alábbi elérhetıségek 
bármelyikére – lehet: e-mailben a kaptato@masodikkerulet.hu e-mail-címre, vagy 
faxon a 346-5771 faxszámra, illetve postai úton a II. Kerületi Önkormányzat 
Mővelıdési Iroda, 1024, Mechwart liget 1. címre. 
Elınevezés: szeptember 12-ig. 
 



Helyszíni nevezés 
Helyszíni nevezés a versenyközpontban, 8 órától. Minden távnál a rajt elıtt 15 
perccel lezárják a nevezést, ezután rajtszámot már nem adnak ki. A versenyen 
nevezési díj nincs. 
 
Díjazás 
A fiúkat és a lányokat külön díjazzák. A felnıtt kategória elsı három helyezettje 
nemenként érmet és oklevelet kap. Minden gyerekkategória fiú és lány elsı három 
helyezettje érmet és oklevelet, valamint az elsı helyezett érmet, oklevelet és serleget 
kap. Minden induló a verseny emblémájával ellátott pólót kap a célban a rajtszám 
sarkán lévı igazoló jegy leadása után. 
 
Iskolák közötti verseny 
A legtöbb gyereket megmozgató elsı hat iskola és a legeredményesebb iskola 
jutalmat kap. 
A tanulók létszámához viszonyítva az elsı hat, legtöbb iskolást megmozgató II. 
kerületi iskola vásárlási utalványban részesül, az alábbi értékek szerint: 1. helyezett: 
80 ezer Ft; 2. helyezett: 70 ezer Ft; 3. helyezett: 60 ezer Ft; 4. helyezett: 50 ezer Ft; 
5. helyezett: 40 ezer Ft; 6. helyezett: 30 ezer Ft. Az egyes iskolákból indulók 
létszámát nem a tanulók által leadott nevezési lapok, hanem a célba érkezések, a 
célban leadott, a rajtszám sarkán lévı igazolójegy alapján állapítják meg. 
 
Versenyrajt 
Minden kategóriában, rajtonként külön rajtolnak el a kerületi iskolák versenyzıi, 
kategóriánként, iskolánként 2-2 fı. A további indulók, ha teljesítik a távot, az 
iskolák részvételi versenyében képviselik iskolájukat. A versenyzık 
megkülönböztetett színő rajtszámmal vesznek részt a versenyen. A 
legeredményesebben versenyzı iskola tárgyi jutalmat kap. 

 


