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VERSENYKIÍRÁS

FELVEZETİ PROGRAM:
PÁPA - BUDAPEST NATO PARTNERSÉGI FUTÁS 
TISZTELGİ SPORTPROGRAM -  2014. OKTÓBER 3-5.
NATO csatlakozásunk 15. évfordulója tiszteletére honvédséggel közös kopjafás 
futás (165km) és "Fuss Együtt a Sereggel" csatlakozó futás - az útvonal 
településein.

BUDAPEST FUTÓFESZTIVÁL - NATO FUTÁS 2014. OKTÓBER 5.
Futóprogramok / kategóriák:

 11:00 10 km Futás nıi, férfi egyéni / kiírás /
  10 km-es Váltófutás 2 fıs nıi,férfi, vegyesváltó (6km, 4km) / kiírás /

 12:15 4 km-es futás nıi, férfi, 14 év alatti fiú, leány / kiírás /
 12:15 4 km-es gyaloglás, nordic walking / kiírás /

Kiegészítı programok:
 10:30 6.5 km Történelmi Váltófutás 13 fıs( csak tanintézetek részére ) / 

kiírás /
 10:45 6.5 km Történelmi Váltófutás 13 fıs( csak tanintézetek részére ) / 

kiírás /

NATO FUTÁS VERSENYKIÍRÁS
10 KM FUTÁS, 10 KM VÁLTÓFUTÁS

Rajt : Budapest, I. ker. Attila u. 135. (Vérmezı), 11:00
Cél: Hısök tere, 56-osok tere (Felvonulási tér)

Útvonal: 10 km -es futás és 10 km-es váltófutás:
/Rajt/ Vérmezı - Attila utca - Alagút utca - Váralja utca - Apród utca - Lánchíd
utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchenyi tér - József Attila utca - Andrássy 
út - Hısök tere - Kós Károly sétány - Városligeti sétány - Pál László sétány - 
Olof Palme sétány - Városligeti körút - Dvorák sétány - Olof Palme sétány - 
Felvonulási tér, 56-osok tere /Cél/ 

Váltóhelyek / Váltás: Hısök tere, Mőcsarnok elıtt 

Díjazás:

A versenyszámok 1-3. helyezettjeit kategóriánként díjazzuk.
Célban minden futót egyedi emlékéremmel jutalmazzuk.
Minden nevezı emblémázott pólót vehet át.                      
A rajtszám/chip átvétele :

     Budapesti Atlétikai Szövetség irodájában
     2014. szeptember 23 - október 3-ig.
    1053 Budapest Curia u. 3. 1 és 1 em.(11:00-17:30-ig)
 
    A rajt helyszínén (Vérmezı) 2014. október 5-én 8:30-10:30 óráig
 
Ruhatár, öltözı:
Öltözési lehetıség a rajtnál és a célban öltözısátrakban,
a 2. váltótagok a célban.
A rajt helyszínérıl a versenyzık ruháit a célba szállítjuk külön ruhatári 
buszokkal. A buszok a rajt elıtt 5 perccel indulnak. Ruhatárba csak a ruházatot 
lehet elhelyezni, törékeny dolgokért, pénzért, értékes tárgyakért felelısséget 
nem vállalunk.
 Információk:

Frissítés: A célban és az útvonalon az IAAF szabályoknak megfelelıen frissítı- 
és mosdóállomást biztosítunk.
Frissítı: víz, banán, szılıcukor
Idımérés: chipes
Váltáskor a bokára erısített chipet kell átadni.
10 km futásra a szintidı: 1 óra 15 perc
(A mezınyt záró busz követi, aki a szintidıt túllépi, köteles felszállni a 
buszra, és rajtszámát levenni.)
Kizárásra kerül az a versenyzı, aki letakarja, nem a mellén viseli rajtszámát, 
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illetve nem a szervezık által kijelölt útvonalon teljesíti a távját.
A versenyen rajtszám nélkül futni, görkorcsolyázni, kutyával futni, kísérni 
tilos.
Interneten , postán, faxon történı nevezést akkor fogadjuk el, ha a nevezési lap
beérkezik a nevezési díj befizetésével együtt, a megadott határidıkre.
Magyar Honvédség állományába tartozó tiszt és tiszthelyettesei részére a nevezés
ingyenes, ha elı regisztráció megtörtént, és a rajtcsomag átvételekor pedig 
érvényes szolgálati igazolványát bemutatja, ellenkezı esetben nevezési díj 
köteles.
A célban minden futót befutócsomaggal, frissítıvel várunk.
A versenyzık saját felelısségükre indulnak versenyen.
A szervezık fenntartják a változtatás jogát.
Nevezési lap letölthetı: egyéni, váltó
 Nevezés:

Interneten: 2014. szeptember 30-ig
10 km futás
10 km váltófutás
Postai úton: Budapesti Atlétikai Szövetség 2014. szept. 26-ig
1053 Budapest, Curia u. 3. (belföldi rózsaszín postautalványon)
Személyesen: Budapesti Atlétikai Szövetség irodájában
2014. szeptember 1 - október 3-ig
1053 Budapest, Curia u. 3. 1 és 1 em.
Hétfı - Péntek: 11:00 - 17:30
Tel:00 36 1 266-4125
Tel/fax: 00 36 1 266-8028
Helyszíni nevezés: 2014.október 5-én 8:30-10:30-ig a rajtnál.
Vérmezı, I. kerület Attila u. 135.(Kosztolányi Dezsı Ált. Isk.)
A nevezéseket a versenyszám rajtja elıtt 30 perccel lezárjuk.
nevezési díjak táblázata
A nevezési díjak befizetése lehetséges személyesen a fenti címeken, illetve 
átutalással a Budapesti Atlétikai Szövetség bankszámlaszámára befizetve, 
számlaszám: 

   Bank neve: OTP Bank Rt. SWIFT kód: OTPVHUHB
   Számlaszám: 11705008-20411165 Külföldrıl: IBAN kód: HU63 11705008 

20411165 00000000

4 KM VÁROSLIGET FUTÁS/GYALOGLÁS, NORDIC WALKING

Rajt : Hısök tere, Olof Palme sétány, 12:15
Cél: 56-osok tere (Felvonulási tér)

Útvonal: 4 km Városligeti futás / gyaloglás :
/Rajt/ Olof Palme sétány - Hısök tere - Kós Károly sétány - Városligeti sétány -
Pál László sétány - Olof Palme sétány- Városligeti körút - Dvorák sétány - Olof 
Palme sétány - Felvonulási tér, 56-osok tere /Cél/ 

Díjazás:

A futóverseny 1-3. helyezettjeit kategóriánként díjazzuk.
Minden nevezı (futás, gyaloglás) emblémázott pólót vehet át.
Ruhatár, öltözı:

Öltözési lehetıség 56-osok terén a célterületen, öltözısátrakban.
Információk:

A rajtszámok átvétele a Budapesti Atlétikai Szövetség irodájában 2014. 
szeptember 22 - október 3-ig 11:00-17:30 óráig.(1053 Budapest Curia u. 3. 1 és 1
em.)
A rajt helyszínén október 5-én a célban (56-osok tere) 10:00-12:00 óráig.
Csoportos nevezés esetén is egyéni nevezési lapot kell kitölteni.
A célban minden futót, gyaloglót befutócsomaggal, oklevéllel, frissítıvel 
várunk.
A versenyzık a saját felelısségükre indulnak a versenyen.
Nevezés:

Interneten: 2014. szeptember 30-ig nevezés
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Postai úton: Budapesti Atlétikai Szövetség 2014. szept. 26-ig
1053 Budapest, Curia u. 3.(belföldi rózsaszín postautalványon)
Személyesen: Budapesti Atlétikai Szövetség irodájában
2014.szeptember 1 - október 3-ig.
1053 Budapest, Curia u. 3. 1 és 1 em.
Hétfı - Péntek: 11:00 - 17:30
Tel : 00 36 1 266-4125
Tel / Fax:00 36 1 266-8028
Helyszíni nevezés: 56-osok tere, versenyközpont
2014. október 5-én 10:00-11:45 óráig
A nevezéseket a versenyszám rajtja elıtt 30 perccel lezárjuk.
Nevezési lap letölthetı: egyéni
nevezési díjak táblázata
 

A nevezési díjak befizetése lehetséges személyesen a fenti címeken, illetve 
átutalással a Budapesti Atlétikai Szövetség bankszámlaszámára befizetve, 
számlaszám:

   Bank neve: OTP Bank Rt. SWIFT kód: OTPVHUHB
   Számlaszám: 11705008-20411165 Külföldrıl: IBAN kód: HU63 11705008 

20411165 00000000

NEVEZÉSI DÍJAK:

10 km-es futás
              szeptember 16-ig  szeptember 26-ig  október 3-ig   október 5-én
Felnıtt:       1700.- Ft/fı     2100.- Ft/fı      2500.- Ft/fı   3000.- Ft/fı

 Diák:        1200.- Ft/fı     1600.- Ft/fı      2000.- Ft/fı   2500.- Ft/fı
65 év felett:                               1200.- Ft/fı                        
    
Magyar Honvédség állományába tartozó tiszt és tiszthelyettesei részére a nevezés
ingyenes, ha elı regisztráció megtörtént, és a rajtcsomag átvételekor pedig 
érvényes szolgálati igazolványát bemutatja, ellenkezı esetben nevezési díj 
köteles.

10 km-es váltófutás ( 2 fıs )
    szeptember 16-ig   szeptember 26-ig   október 3-ig   október 5-én
Felnıtt:    1200.- Ft/fı   1500.- Ft/fı      2000.- Ft/fı     2500.- Ft/fı

 Diák:     1000.- Ft/fı   1200.- Ft/fı      1500.- Ft/fı     2000.- Ft/fı

Magyar Honvédség állományába tartozó tiszt és tiszthelyettesei részére a nevezés
ingyenes, ha elı regisztráció megtörtént, és a rajtcsomag átvételekor pedig 
érvényes szolgálati igazolványát bemutatja, ellenkezı esetben nevezési díj 
köteles.

4 km-es futás
  
              szeptember 16-ig  szeptember 26-ig   október 3-ig    október 5-én

 Felnıtt: 1000.- Ft/fı    1200.- Ft/fı       1500.- Ft/fı    2000.- Ft/fı
 Diák:          800.- Ft/fı    1000.- Ft/fı       1200.- Ft/fı    1500.- Ft/fı

 65 év felett:  600.- Ft/fı     800.- Ft/fı                       1000.- Ft/fı
 Csoportos nevezés:10 fı esetén:   800.- Ft/fı

Magyar Honvédség állományába tartozó tiszt és tiszthelyettesei részére a nevezés
ingyenes, ha elı regisztráció megtörtént, és a rajtcsomag átvételekor pedig 
érvényes szolgálati igazolványát bemutatja, ellenkezı esetben nevezési díj 
köteles.

4 km-es gyaloglás *szeptember 16-ig szeptember 26-ig október 3-ig  október 5-én
                   800.- Ft/fı      1000.- Ft/fı     1200.- Ft/fı  1500.- Ft/fı
* Magyar Honvédség állományába tartozó tiszt és tiszthelyettesei részére a 
nevezés ingyenes, ha elı regisztráció megtörtént, és a rajtcsomag átvételekor 
pedig érvényes szolgálati igazolványát bemutatja, ellenkezı esetben nevezési díj
köteles.

Nevezési díj tartalmazza:
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útvonal biztosítását,
ajándékpólót,
befutóérem ( 10 km futás)
EÜ szolgáltatást,
CHIP-es idımérést (10 km futás)
Emléklap, oklevél (4 km futás, gyaloglás)
befutócsomagot és a célban lévı programokat.
 

Információ:
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