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Rossmann Mikulásfutás időpont, helyszín 

Időpont: 2014. december 6. 
Rajt/Cél: Fővám tér (a Budapesti Corvinus Egyetem Duna felőli 
oldalán) VÁLTOZÁS18:00 óra helyett 15:00 óra 

Társszervező: Budapesti Corvinus Egyetem 

Rossmann Mikulásfutás táv, útvonal, frissítés 

Táv: 2,7 km  

Fővám tér - Csarnok tér - Sóház utca - Fővám tér - Váci utca - Március 15. tér 
- Petőfi téri lehajtó - Pesti alsó rakpart (dél felé) - Fővám tér 

Frissítés: a célban 

Rossmann Mikulásfutás versenyközpont, öltöző, ruhatár 

Budapesti Corvinus Egyetem, földszinti előadói, aulája 

Rossmann Mikulásfutás nevezési díjak és határidők 

AZ ESEMÉNYRE AZ ELSŐ 2500 NEVEZÉST TUDJUK ELFOGADNI!! 
A nevezői létszám betelte után érkező nevezési díjakat visszafizetjük. 

Mikulásfutás 

Határidő Nevezési 
díjak 

 

 Alap Spuri Aranykártya / Futóklub / bővebb info itt 
olvasható. 

 Ft/fő Ft/fő 

06.30-ig 2800 2250 

08.31-ig 3200 2550 

10.31-ig 3500 2850 

12.04-ig 3900 3150 



12.06-án 4500  

A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói az egyetem 
Testnevelési és Sportközpontjában nevezhetnek majd kedvezményes 
nevezési díjért. Részletek hamarosan! 

 

december 3-ig  
 
 
 
 

Nevezési díj tartalma 
Nevezés módjai 

Rossmann Mikulásfutás rajtszám átvétel 

előzetesen december 1-4-ig  

• BSI-ben munkanapokon 9:00-17:00-ig, legkésőbb december 4-én 

• december 6-án a helyszínen a versenyközpontban 13:00-14:45-ig. 

Rossmann Mikulásfutás díjazás 

Később kerül kialakításra 

Rossmann Mikulásfutás sorsolás 

Később kerül kialakításra 

Rossmann Mikulásfutás további információ 

• BSI 1138 Budapest, Váci út 152. 
• tel.: 

o BSI szervezés: 273-0939 
o Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

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

Rossmann Mikulásfutás egyéb tudnivalók 

* A VERSENYEN KIZÁRÓLAG A RAJTSZÁMMAL EGYÜTT, a BSI ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT MIKULÁSRUHÁBAN LEHET INDULNI!! 



• A rajtszámod elöl viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható 
legyen, és ne hajtsd össze! Gondoskodj róla, hogy a rajtszámod 
helyesen legyen felerősítve, ehhez a rajtcsomagban és a nevezési 
pultokon találsz biztosítótűket. 

• versenyen minden felkészült futó és kerekes székesek is rajthoz 
állhatnak, akik elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket. 

• Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny - 
szervezők által kijelölt - teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul 
nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki. 

• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, 
kutyával futni tilos. A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a 
versenyből kizárhatjuk! 

• A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 
• A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és 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. 
• További hasznos információk 

 


