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19. KPMG Kékes Csúcsfutás időpont 

2016. június 4. 
Rajt: 11:15 óra, Mátrafüred Béke utca (a Volánbusz állomással szemközti utca) 

A rajt SZAKASZOS RAJT lesz. 

• Ez azt jelenti, hogy a mezőnyt 2 részre fogjuk osztani, tehát 2 hullámban indítjuk a 
résztvevőket.  

o első hullámban azokat, akiknek a tervezett célba érkezési ideje 1:25:00 alatti  
o a második hullámban pedig azokat, akiknek a tervezett célba érkezési ideje 

1:25:00 fölötti  
• A második hullám elején rendezők fognak állni, akik előrekísérik a mezőnyt a 

rajtvonalhoz.  
• A rajtvonalhoz érkezést követően kb. 2-3 perc múlva indítjuk őket. 

Cél: Kékestető  

19. KPMG Kékes Csúcsfutás táv, útvonal, frissítés 

11.6 km  
Szintkülönbség: 671 m  

Útvonal: Mátrafüred - Mátraháza - Déli sípálya - Kékestető  

Frissítés 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás Parkolás 

• Mátrafüreden  
o A Béke utcában a 24-es főút torkolatától 200 méteres részen a rajt építési 

munkálatai miatt tilos lesz a parkolás.  
o A Béke utcát a rajt előtt 15 perccel mindkét irányból lezárjuk  

• Kékes tetőn  
o A Kékestető parkolóban a síszezonhoz hasonlóan, a parkoló megtelte után 

Mátraházától már nem engedik a járműforgalmat. 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás versenyközpont 

A mátrafüredi sportpálya közelében a 24-es útról jól látható helyen sátrakat állítunk fel. Itt 
lehet a rajtszámot átvenni.  

19. KPMG Kékes Csúcsfutás öltöző, ruhatár, WC 



A rajtnál és a célban felállított sátrakban öltöző és ruhatár üzemel. 
A rajtnál leadott csomagokat teherautó szállítja a célba. Indulási idő: 10:50, a Kékes-tetőn a 
csomagok 13:30-ig vehetők át. 
A rajtnál, a 2. és 3. útvonalfrissítő állomásokon valamint a célban mobil WC-ket helyezünk ki 

A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk. Megértésedet köszönjük! 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás szintidő 

A mezőnyt 9 perc/km -es tempóban záróbusz követi. Amennyiben a mezőny utolsó tagja 
ennél gyorsabb tempóban fut, abban az esetben a záróbusz őt követi. Akit a záróbusz beér, fel 
kell szállnia, rajtszámát áthúzzák, a célterületre nem léphet be.  

A Kékes Csúcsfutáson rész-szintidő is van, ami a mátraházai elágazásig (8 km) 1 óra 12 perc 
(ez nettó idő, az utolsó elrajtoló rajtidejéhez igazodva). 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás nevezési díjak és határidők  

LÉTSZÁMLIMIT: A versenyre az első 2200 nevezést tudjuk elfogadni.  

A limit elérésekor a nevezést leállítjuk, az ezután beérkező nevezési díjak 2017. december 31-
ig felhasználhatók a BSI eseményeinek nevezési díjainak kifizetésére.  

19. KPMG Kékes Csúcsfutás alap nevezési díjak 

Határidő Nevezési díjak 

 
Alap Diák nevezés 65 év fölött 

Spuri Aranykártya 
/ Futóklub /  
bővebb info 
itt olvasható. 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK. 
Részletekért kattints! 

 
Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő 

2016.02.08-ig 7500 Ft 5800 Ft 3200 Ft 6050Ft 

2016.03.29-ig 8000 Ft 5800 Ft 3700Ft 6450 Ft 

2016.04.25-ig 8500 Ft 6300 Ft 4200 Ft 6850 Ft 

2016.06.02-ig 9000 Ft 6300 Ft 4700 Ft 7250 Ft 

2016.06.04-én 10000Ft 
   

 

Nevezés interneten: legkésőbb június 2-án 

Nevezés személyesen:  

• előzetesen: legkésőbb június 2-án 

• a helyszínen a versenyközpontban:  
o június 4-én  



� 8:45-11:00 között 

Kerekesszékes és Handbike-os versenyzők kizárólag külön egyeztetés után, előnevezéssel 
nevezhetnek! 
Csak azok nevezését fogadjuk el, akik segítővel teljesítik a távot, egyénileg teljesítő 
kerekesszékes és Handbike-os indulók nevezését nem tudjuk elfogadni! 

A BSI nevezési irodában június 3-án már sem nevezni, sem rajtszámot átvenni nem 
lehet! 

A nevezési díj tartalma  
A nevezés módjai  
Egyéb nevezési információk  

19. KPMG Kékes Csúcsfutás rajtszám átvétel  

- május 30 - június 2-ig személyesen a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.), 9:00-17:00 óra 
között.  
- Június 4-én a helyszínen, a versenyközpontban 8:45-11:00 között. 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás BSI különbusz 

A verseny napján (június 4.) buszt indítunk Mátrafüredre, mely kizárólag a jegyet megvásárló 
futók részére biztosítja az oda-vissza utat és számukra ruhatárként is üzemel. 
A buszjegy ára: 5000 Ft A buszjegy árát a nevezési díj befizetésével azonos módokon lehet 
fizetni.  
Kiállás helye: Váci út 152., a BSI épülete előtt a szervizút parkolójában. 
Gyülekező 8:30 órától, indulás pontosan 8:45-kor. Visszaindulás várhatóan 13:30 órakor lesz 
a Kékestetőről. 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás időmérés 

Az időmérés szolgáltatója az EvoChip Hungary  
Az időmérés a rajtszám hátuljára ragasztott UHF jeladóval történik.  
Olvasd el a chiphasználat tudnivalóit! 

 
 
Rajtszám viselési szabályok:  
Az időmérés földön elhelyezett időmérő szőnyegek (antennák) segítségével történik, amely 
körülbelül 2-3 méteres távolságból érzékeli a rajtszám hátoldalán elhelyezett jeladót. Az 
időbélyegzés a legerősebb jelszignálnál (a szőnyeg feletti áthaladáskor) történik.  

 
A sikeres egyéni idők rögzítéséhez kérjük az alábbi szabályok figyelembevételét:  

• A rajtszámot a verseny során végig láthatóan, a has/mell tájékon szükséges viselni. 
(rajtszámtartó öv megengedett)  

• A rajtszám hátulján elhelyezett chipet ne távolítsák el, ne hajtsák össze és ne szúrják át 
biztosítótűvel.  



• Mindenki figyeljen arra, hogy a saját rajtszámát viselje a verseny során.  
• Célbaérkezés után kérjük a mérési pontot mielőbb elhagyni.  

19. KPMG Kékes Csúcsfutás díjazás 

A nemenkénti 1-3. helyezetteket díjazzuk. 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás eredménylista 

• az eredmények a honlapon a célbaérkezést követően folyamatosan frissülnek  

A csúcskő megérintésére (és a fotózásra) a befutócsomagot átvétele után, a befutóterületen 
kívül lesz lehetőség. 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás további információ 

- BSI 1138 Budapest, Váci út 152-156.  
- BSI szervezés: 273-0939 
- Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

- fax: 273-0936 
- internet: www.futanet.hu 
- e-mail: info@futanet.hu 

19. KPMG Kékes Csúcsfutás egyéb tudnivalók  

- A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki a versenykiírásban foglalt feltételeket 
elfogadja. 
- A versenyen az útvonal sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt: 

• Kerekesszékes és Handbike-os versenyzők kizárólag külön egyeztetés után, 
előnevezéssel nevezhetnek! 

• Csak azok nevezését fogadjuk el, akik segítővel teljesítik a távot, egyénileg teljesítő 
kerekesszékes és Handbike-os indulók nevezését nem tudjuk elfogadni! 

- 10 perc időbüntetést kaphat az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, 
nem jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt. 
- A célterületre csak rajtszámmal lehet belépni! A rajtszám viselését (elől, jól láthatóan!) a 
déli sípályára történő belépéskor ellenőrizzük! 
- Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is megszegi a 
rajtszám viselésére vonatkozó szabályt, továbbá, aki nem teljesíti a verseny - szervezők által 
kijelölt - teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő 
adatokkal illetve hiányosan tölti ki. 

- NEM AJÁNLOTT a futóknak futás közben a külvilág zajait tompító bármilyen zene- 
vagy egyéb lejátszót egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni.  

• A versenyen a mezőnyben dolgoznak a kerékpáros és motoros szervezők, illetve 
szükség esetén a mentő autók.  



• A fülhallgató elnyomja a külső zajokat, így a futó akadályozhatja az előző futótársakat 
és a munkájukat végző szervezőket, orvosi csapatot. 

- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, rajtszám nélkül, kutyával 
futni tilos! A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárhatjuk.  
- A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk. 
- Az esemény helyszínén bármilyen reklámtevékenység csak a BSI előzetes engedélyével, 
egyeztetett formában és módon végezhető. 
- A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a 
nevezést bármikor lezárja. 
- A BSI fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát. 

 


