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Nevezési díjak /fő 04.29.-05.14.   helyszínen 

egyéni 10 900 Ft   12 900 Ft 

csapat** 10 900 Ft   12 900 Ft 

céges 10 900 Ft   12 900 Ft 

gyerek* 1200/2500 Ft   1500/3000 Ft 

  

Kombinált nevezési díjak /fő 04.29.-05.14.   helyszínen 

egyéni + csapat/céges 
(40 % kedvezmény) 

13 000 Ft   15 500 Ft 

Egyéb kedvezmények 

csapat/céges csapat 
(6 fős esetén) 

- 20 % 

rendvédelmi szervek tagjainak - 20 % 

testi és/vagy érzékszervi fogyatékossággal élők - 50 % 

  

kecskeméti Fighters' Run résztvevőinek - 20 % 

Kedvezmény érvényesítése: az adott százalékkal csökkentett nevezési díjat kell átutalni, és 
megjegyzésben feltüntetni a kedvezmény okát, melyet a kollégáink a helyszínen ellenőriznek! A 
kedvezmények NEM összevonhatóak! 

 * Gyermekkategóriák: 11 éves korig / 16 éves korig.  

Valamennyi 18 év alatti nevezéshez szülői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges! 14 

éves kor felett a felnőtt, 7 km-es pályán is indulhatnak a fiatal résztvevők, de ebben az 



esetben felnőtt kísérő jelenléte kötelez

 

** A csapatverseny részvételi díja per f

A nevezés a regisztráció kitöltésével és a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

A kedvezmények a részvételi díj befizetési id
regisztráció időpontja alapján). 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják.

NEVEZÉS BEFIZETÉSE

Banki átutalással a következő adatokra:

- FIGHTERS’ RUN KFT., 1031 BUDAPEST, DÓSA U. 8.

- Számlaszám: 10401055-50526690

- Megjegyzésbe: a részvételi díjhoz (díjakhoz) tartozó név (nevek/csapat), kedvezmény 
igénybevétele esetén kérjük a kedvezményre jogosító okot is feltüntetni!

 MENETREND 

9:30–16:00 Regisztráció  és helyszíni nevezés
10:40 – Mini futam start 
11:00 – Mini futam eredményhirdetés
11:10 – Junior futam start 
11:40 – Junior futam eredményhirdetés
12:00 – 7 km csapat/céges 1. futam start
13:00 – 7 km csapat/céges 2. futam start
13:50 – 7 km csapat/céges futam eredményhirdetés 
14:00 – 7 km egyéni 1. futam start
15:00 – 7 km egyéni 2. futam start
16:00 – 7 km egyéni 3. futam start
16:50 – 7 km egyéni futam eredményhirdetés
17:00 – 14 km egyéni/csapat futam start
18:30 – 14 km egyéni/csapat futam eredményhirdetés
A futambesorolások a befizetés sorrendjében történn
mindenkinek e-mailt.  Javasolt érkezés a helyszínre: minimum egy órával az adott futam indulása 
előtt. (Kérjük, hogy lehetőség szerint mindenki a saját futamához igazodjon!)

A pályák, a menetrend és a program változt

 TULAJDONOS CÉG:

 jelenléte kötelező a versenyhelyszínen! 

** A csapatverseny részvételi díja per fő értendő. 

A nevezés a regisztráció kitöltésével és a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

A kedvezmények a részvételi díj befizetési időpontja alapján érvényesíthetők (és
  

ők fenntartják. 

NEVEZÉS BEFIZETÉSE 

ő adatokra: 

FIGHTERS’ RUN KFT., 1031 BUDAPEST, DÓSA U. 8. 

50526690-53811005 (K&H Bank) 

Megjegyzésbe: a részvételi díjhoz (díjakhoz) tartozó név (nevek/csapat), kedvezmény 
igénybevétele esetén kérjük a kedvezményre jogosító okot is feltüntetni! 

és helyszíni nevezés 

tam eredményhirdetés 

Junior futam eredményhirdetés 
7 km csapat/céges 1. futam start 
7 km csapat/céges 2. futam start 
7 km csapat/céges futam eredményhirdetés   
7 km egyéni 1. futam start 
7 km egyéni 2. futam start 
7 km egyéni 3. futam start 
7 km egyéni futam eredményhirdetés 
14 km egyéni/csapat futam start 
14 km egyéni/csapat futam eredményhirdetés 

A futambesorolások a befizetés sorrendjében történnek, melyről május 15-én délután küldünk 
Javasolt érkezés a helyszínre: minimum egy órával az adott futam indulása 

ség szerint mindenki a saját futamához igazodjon!) 

A pályák, a menetrend és a program változtatásának jogát a szervezők fenntartják!

TULAJDONOS CÉG: 

 

A nevezés a regisztráció kitöltésével és a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.  

ők (és nem a 

Megjegyzésbe: a részvételi díjhoz (díjakhoz) tartozó név (nevek/csapat), kedvezmény 

én délután küldünk 
Javasolt érkezés a helyszínre: minimum egy órával az adott futam indulása 

 

k fenntartják! 



  

 


