Versenykiírás
BBU Földalatti Futás - 2015
Verseny célja:
Megmutatni a futók részére egy különleges, egyedi földalatti labirintust, a kőbányai
pincerendszert (vagy alagútrendszert), mely egy egykori kőbányából kialakított földalatti tároló és
járatrendszer. A ma nagyrészt kihasználatlan pince valamikor a Dréher Sörgyár raktárhelysége
volt.
Az itt kitermelt kövekből épült fel többek között a Lánchíd két pilonja, vagy a Margit híd kő
elemei, Budán a Citadella, a Mátyás-templom, a Halászbástya, vagy Pesten az Egyetemi
Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Állami Operaház épülete.
Időpont:

2015. február 28.

Helyszín:

Budapest, X. kerület, Halom u. 42.

Versenyszámok- Nevezési díj:

Versenyszámok
Ovi futam
Alagút Kör 3,5km (14 év alatt)
Alagút Kör 3,5km (14 év felett)
Alagút Félmaraton (Egyéni)
Alagút Félmaraton (Váltó)

Nevezési díjak
Február 1-ig Február 24-ig
Ingyenes
Ingyenes
500 Ft
500 Ft
1000 Ft
1500 Ft
2500 Ft
5000 Ft
4 500 Ft/csapat
9 000 Ft/csapat

Helyszínen
Ingyenes
1000 Ft
2000 Ft
6000 Ft
10 000 Ft/csapat

A nevezési díj magában foglalja:
- a versenyen való részvételi jogot,
- a verseny időtartama alatti és az azt követő frissítést
- útvonal és technikai biztosítást,
- a versenyt teljesítők részére emléklapot
- 27% Áfát
Időrend
8:00
10:00
10:10
10:45
13:30

Versenyiroda nyit
Ovis futam
Alagút kör
Alagút Félmaraton
Eredményhirdetés

350 m
(1 kör)
3,5 km (1 kör)
21 km
(3 kör)

<2,6km alagútban>
<3x2,6km alagútban>

Korosztályok, kategóriák,

Versenyszám
Ovi futás
Egyéni
Alagút kör
3,5km

Kategória
Óvodás leány
Óvodás fiú
15 év alatti Leány
15 év alatti Fiú
15 év feletti Leány/Női

Korosztály
2008 - 2014
2008 - 2014
2000– 2007
2000 –2007
1999-ben vagy azelőtt

Alagút Félmaraton
(Egyéni)
Alagút Félmaraton
(Váltó)

15 év feletti Fiú/Férfi
Felnőtt (12 – 49 év) Női
Felnőtt (12 – 54 év) Férfi
Szenior (50 év felett) Női
Szenior (55 év felett) Férfi
Női váltó (2 v. 3 fős)
Férfi váltó (2 v. 3 fős)

1999 –ben vagy azelőtt
2003 – 1966
2003 – 1961
1965-ben vagy azelőtt
1960-ban vagy azelőtt
Korosztályi megkötés nincs
Korosztályi megkötés nincs

Részvételi feltételek:
Részvételre jogosultak azok a futók, akik a nevezésre megszabott határidőig, vagy a helyszínen
jelentkeznek, a versenyszabályokat elfogadják, egészségi állapotuk lehetővé teszi a versenyen
való elindulást, és ezt a nyilatkozatot aláírásukkal elfogadják. A verseny előtt orvosi vizsgálat nem
lesz!

Az Alagút Félmaraton váltó szabályai:
- A verseny 3x7km-es körből áll. A váltópont a kör végén van.
- A váltóban minimum 2 fő és maximum 3 fő nevezhető egy csapatba.
- A váltás minden esetben a kijelölt váltózónában lehetséges. (Vagyis a kör végén.)
- A 2 tagból álló csapatok tetszőleges módon válthatnak a váltózónában. (Lehet körönként
váltani és futhat az egyik váltótag egyben 2 kört is.)

Az Alagút Félmaraton egyéni kategóriájában 12 évnél fiatalabb versenyző nem
indulhat!
Díjazás:
Minden távon és kategóriában nemenként az 1-3. helyezettek érem és oklevél díjazásban
részesülnek.

Általános Információk:
1.
A nevezés során kiadott rajtszámokat a versenyzők kötelesek a mellrészen, jól látható
módon viselni.
2.
Minden versenyzőt csak a versenykiírásban megjelölt kategóriájában értékeljük!
3.
Minden futamban csak 300 futó állhat rajthoz, több jelentkező esetén több futamot
rendezünk. Az időeredmények alapján hirdetünk győztest.
4.
Nevezni az egyes futamokra a nevezési irodán lehet legkésőbb az adott futam rajtja előtt
15 perccel.
5.
Az Alagút Félmaraton egyéni és váltó kategóriájára egyszerre nevezni nem lehet!
6.
A különböző futamokban minden befutó versenyző helyezését regisztráljuk.
7.
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!

Egyéb tudnivalók:
A nevezési díj befizetésével és a rajtszám átvételével minden versenyző tudomásul veszi, hogy:

●
a versenyen saját felelősségére vesz részt.
●
egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozza.
●
hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek a
rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül
felhasználásra kerülhetnek.
●
az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját, rajtszám nélkül fut, az kizárásra kerül.
Az esemény helyszínén kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BBU Kft előzetes
engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető!
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
JÓ FELKÉSZÜLÉST!
További információk:
www.bbu.hu
verseny@bbu.hu
+36 20 286 8124
+36 20 937 9888

