
Harmadik alkalommal rendezzük meg a 
Kupát 
Az útvonal megegyezik a tavaszi futam útvonalával, a rajt és a cél is a Népkert melletti 

sportpáláynál lesz, az útvonal pedig döntő többségében a patak part menti keprákpárút. 

A negyedmaraton mellett több betétfutamot is rendezünk. 

A bevételt a patak part melletti BMX pályánk továbbépítésére, fenntartására fordítjuk. 

2014. szeptember 7. 
 
8:30-tól Helyszíni nevezés 
10:00 - Negyedmaraton rajt 
Betétfutamok gyerekeknek 

- 400 m (7 éves korigig) 

- 800 m (10 éves koriig) 

- 1200 m (14 éves korig) 

Családi futam 

- 800 m (legalább egy gyerek és egy felnőtt) 

12:30 – Eredményhírdetés 
 

Nevezés 
A versenyre kötelező a nevezés, lehet előzetesen online nevezni valamint a helyszínen 8:30- 

tól a verseny indítása előtt. Csak a negyedmaratonon kérünk nevezési díjat. Online nevezést 

2014. szeptember 6-án 14:00-ig fogadunk, ezt követően már csak a helyszínen lehet 

nevezni. 

Előzetes nevezés Normál Spurikártáyval 
Felnőtt 1.500 Ft 1.200 Ft 

Diák 1.200 Ft 1.000 Ft 

Helyszíni nevezés Normál Spurikártyával 
Felnőtt 1.800 Ft 1.500 Ft 

Diák 1.500 Ft 1.200 Ft 

 

Online nevezés 
Az űrlap kitöltését követően a nevezési díjat kérjük átutalni a Kölyökkaland Alapítvány, 

MagnetBank, 16200175-00246484 bankszámlájára. 

A közlemény rovatba kérjük tüntesse fel nevét és a születési évszámát Több nevezés 

együttes fizetése esetén mindenkiét. 

 

Díjazás 
Az abszolút férfi és női helyezettek díjai: 

1. helyezett - 15.000 Ft és kupa 

2. helyezett - 10.000 Ft és érem 

3. helyezett - 5.000 Ft .és érem 

Kategóriánkénti helyezések díjai: 

1. helyezett - kupa 

2. helyezett - érem 



3. helyezett - érem 

Betétfutamok helyezettjainek díjai: 

1. helyezett - érem 

2. helyezett - érem 

3. helyezett - érem 

Az első 50 befutó gyerek ingyenes ajándékkupont kap a Kalandpark Játszóházba! 

A családi futam győztesei és a gyermekfutamok helyezettjei ajándékot kapnak. 

Minden negyedmaratonos befutó Rákosmente Kupa érmet kap! 

 

Helyszín 
Budapest, XVII. ker. Péceli út 144. 
RTK Sporttelep 

 

Versenykiírás (negyedmaraton) 
A versenyen csak érvényes nevezéssel rendelkező és rajtszámot kitűzött futó indulhat. 

Nevezni legkésőbb a rajt előtt negyed órával lehet. 

Az útvonal végig aszfaltos egy 400 méteres átvezető utat kivéve, ami murvás út. Az útvonal 

végig aszfaltos egy 400 méteres átvezető utat kivéve, ami murvás. 

Az útvonalat kötelező követni, a két fordító pontnál rögzítjük a rajtszámokat, csak az a befutó 

érvényes, aki mindkét fordítópontnál szerepel a listán. 

A versenyben a befutási sorrend számít! 

Az útvonalon egy frissítő pontot helyezünk el, ahol vízet osztunk. 

A verseny útvonalát a startot követő 75. percig biztosítjuk, aki e szintidőn belül nem ér a 

célba, annak futását nem érvényesítjük. 

A versenyen rendőri biztosítás és orvos lesz. 

Kerékpáros felvezetők és követők segítik a zavartalan futást. 

A versenyeken mindenki a saját felelősségére vesz részt! 

 

KORCSOPORTOK 
I. korcsoport (14-19) 

II. korcsoport (20-39) 

III. korcsoport (40-49) 

IV. korcsoport (50-59) 

V. korcsoport (60-) 

A korcsoportokba történő besorolás csak az évszám alapján történik. 

Minden befutó egy kerámiaérmet és egy üdítőt kap ajándékként. 

                           

                                                                                       Futónaptár.hu 


