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15. ELŐZD MEG A FOGASKEREKŰT! 
Budapest egyik legnagyobb szintkülönbségű versenyútvonalával 

 

Általános tudnivalók 

 
 

1. Előzd meg a Fogaskerekűt futva! – futóverseny: 

 

 

 

 Az útvonal hossza: kb. 4,5 km 

 Rajt: 10:13-kor (a Fogaskerekű menetrendjéhez igazodva) 

 A helyszíni nevezés 9:43-kor zárul 

 Kérjük, hogy 09:58-ra mindenki érkezzen meg a rajthelyhez! 

 Rajt helyszíne: Fogaskerekű „Szent János Korház” megállója mellett 
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2. Előzd meg a Fogaskerekűt csapatban! – váltófutóverseny: 

 

 Az útvonal hossza: kb. 4,5 km 

 Rajt: 10:13-kor (a Fogaskerekű menetrendjéhez igazodva) 

 A helyszíni nevezés 9:43-kor zárul 

 Kérjük, hogy 9:58-ra mindenki érkezzen meg a rajt-, illetve a váltóhelyhez! 

 Rajt helyszíne: Fogaskerekű „Szent János Korház” megállója mellett 

 A 2 fős váltók a 2. váltópontnál váltanak. 

 Szakaszok: 

 1. szakasz 

 hossz: 1 km 

 2. szakasz 

 hossz: 1,1 km 

 rajt: Rőzse u. – Diósárok u. sarka 

(2 fős váltópont) 

 3. szakasz 

 hossz: 1,3 km 

 rajt: Béla király út – Diós árok u. sarka 

 4. szakasz 

 hossz: 1,1 km 

 rajt: Széchenyi-emlék út – Karthauzi u. sarka 
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3. Előzd meg a Fogaskerekűt kerékpárral! – kerékpárverseny: 

 

 Az útvonal hossza: kb. 4,5 km 

 Rajt: 9:37 -kor (a Fogaskerekű menetrendjéhez igazodva) 

 A helyszíni nevezés 9:07-kor zárul 

 Kérjük, hogy 9:20-ra mindenki érkezzen meg a rajthelyhez! 

 Rajt helyszíne: Fogaskerekű „Szent János Korház” megállója mellett 
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4. Túrázz fel a Széchenyi-hegyre! túraverseny 

 

 Az útvonal hossza: kb. 6 km 

 Rajt: 8:30-10:00-kor (Az érkezők folyamatosan indulnak) 

 A helyszíni nevezés 9:30-kor zárul 

 Rajt és nevezés helyszíne: Zugligeti Lóvasút felújított épülete 

 Az útvonalon 4 darab pecsételő pontot (2 sima, 2 frissítő) helyezünk el, melyeknél a túra során 

4 „pecsétet” kell begyűjteniük a résztvevőknek. 

 A Frissítőpontoknál ásványvízzel is várjuk a versenyzőket. 

 1. frissítőpont: Tündérhegyi út és a Jánoshegyi út kereszteződésénél 

 2. frissítőpont: Anna réten a Szent Anna Kápolnánál 
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5. Nevezéssel kapcsolatos információk 

 Az eseményre kétféleképpen tudsz nevezni: 

 online előnevezés szeptember 16-ig a www.hegyvideksport.hu-n. 

 a helyszínen a rendezvény napján 

 A futó-, váltófutó-, és kerékpárversenyre a Városmajori Gimnázium parkolójában lesz 

lehetőség a helyszíni nevezésre. Itt lehet átvenni a rajtszámot, ajándék pólót, illetve itt lesz 

lehetőség befizetni a nevezési díjat is. 

 

Nevezés helyszíne: Városmajori Gimnázium parkolója: 1122, Bp. Városmajor u. 71. 

 

 A helyszín megközelíthetősége: 

 Tömegközlekedéssel (Szent János Kórház megállóig) 

 A Szent János Kórház megállót a budai villamosok közül a következők 

érintik: 17, 56, 56A, 59, 59B, 60, 61. Mind Észak-, mind pedig Dél-Budáról 

könnyen, átszállás nélkül el lehet érni a helyszínt villamossal. 

 60-as villamossal a Szent János Kórházig utazva a Széchenyi-hegyről is 

könnyedén elérhetőek vagyunk. 

 A villamosvonalak mellett a XII. kerület központtól kijjebb eső területeiről 

busszal érhető el a nevezési helyszín átszállás nélkül: 

a. Zugligetből 155-ös busszal 

b. Virányosból a 156-ossal 

c. Budakesziről a 22, 22A és 222-es busszal 

d. Kútvölgyről a 128-as autóbusszal 

e. Kuruclestől a 129-es autóbusszal 

f. A Nyugati pályaudvartól (II. kerület déli részein át) is közvetlen 

járat (91-es busz) közlekedik a Szent János Kórházig. 

 Túraverseny helyszíni nevezése és rajtja: Zugligeti Lóvasút épülete 1121, Bp. Zugligeti út 64. 

 A helyszín megközelíthetősége: 

 Elsősorban a tömegközlekedést javasoljuk: 

 Közvetlenül: 291-es autóbusz (Zugligeti út 64. megállóig) 

 Az ennél sűrűbben közlekedő 22-es, 22A-s vagy 222-es autóbusszal a Labanc 

út megállóig kell jönni, onnan pedig a Lóvasút épülete 3 perces sétával 

érhető el. 
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6. Fizetéssel kapcsolatos információk 

 A nevezési díjat 3 módon lehet befizetni: 

 online banki átutalással szeptember 16-ig 

 a telephelyünkön (1122 Városmajor u. 29.) hétköznaponként 9:00-21:00-ig 

készpénzzel szeptember 16-ig – FELÚJÍTÁS MIATT ERRE A FIZETÉSI MÓDRA 

CSAK AUGUSZTUS 27-TŐL VAN LEHETŐSÉG! 

 illetve helyszíni nevezés esetén a helyszínen kizárólag készpénzzel. 

 Online banki átutaláshoz szükséges információk: 

 kedvezményezett neve: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 

 bankja: Raiffeisen Bank Zrt. 

 számlaszáma: 12001008 - 01395252 – 00300000 

 közlemény: ide a visszaigazoló e-mailben kapott kódszámot kell beírni 

  kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailben kapott kódszámot a közlemény rovatban 

szíveskedjetek feltüntetni. A kódszám feltüntetése nélkül a nevezés érvénytelen! 

 számlaigény megjelölése esetén a kiállított számlát e-mailben/postán visszaküldjük Neked. 

 Helyszíni fizetési mód választása esetén a helyszíni regisztrációs díjat kell kifizetni! 

 kedvezményes jegyek igénybevételének feltételei: 

 Diák/nyugdíjas jegy, ill. kedvezményes váltójegy váltása esetén legkésőbb a rajtszám 

átvételekor kérjük a diákigazolványt/személyi igazolványt felmutatni. Jogosulatlan 

kedvezmény igénybevétele esetén nevezési díj különbözetet kell fizetni. 

 Diákkedvezmény csak érvényes diákigazolvánnyal vehető igénybe. 

 Nyugdíjas kedvezményt az 1953. január 1-je előtt születettek vehetnek igénybe. 

 14 év alatti kedvezményt (váltóban) a 2005. január 1-je után születettek vehetnek 

igénybe 

 Kedvezményes váltójegyet az a csapat válthat, melyben minimum a váltótagok fele (2 

fős esetén 1 fő, 4 fős esetén 2 fő) 14 év alatti, vagy 65 év feletti. 

 A Hegyvidék kártyával rendelkezők kedvezményüket csak a kártyájuk felmutatásával 

vehetik igénybe. 

 Spuri Aranykártya birtokosok számára egyéni versenyszámokban 20% kedvezmény 

jár teljes árú (felnőtt) jegy vásárlása esetén. 

 Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele esetén nevezési díj különbözetet kell fizetni. 

 A nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni! 
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7. Öltözés, illemhelyek: 

 A futó-, és kerékpárverseny nevezési helyszínén (Városmajor u. 71. parkoló) öltözősátor és 

ruhatár is üzemel majd. A versenyszámokat követően az itt leadott csomagokat minden 

résztvevő átveheti a célban. A ruhatárban hagyott értékekért azonban felelősséget nem 

vállalunk! 

 Mindkét nevezési és rajthelyen és a célterületen is mobil wc-k lesznek kihelyezve. 

8. Egyéb fontos információk 

 Rajtszám és póló átvétel személyesen telephelyünkön (1122, Budapest, Városmajor u. 29.): 

 

a) szeptember 10-14:  7:00-21:00 

b) szeptember 15-16:  9:00-18:00 

c) szeptember 17-18:  7:00-21:00 

d) szeptember 19:  7:00-12:00 

e) szeptember 22:     legkésőbb fél órával a versenyszám előtt, kizárólag a rajt helyszínén. 

 

 Az eredményhirdetésre 12:00 körül kerül majd sor a célterületen. (Fogaskerekű Széchenyi-

hegy, Gyermekvasút megállója) 

 A célban 13:00-ig színpadi és egyéb interaktív programokkal várjuk az érdeklődőket. 

 A nevezési díj tartalmazza a(z): 

 chipes időmérést, 

 útvonalbiztosítást, 

 befutócsomagot, 

 verseny logójával ellátott pólót, 

 tombolasorsoláshoz szükséges rajtszámot (sorsolás: 12:00-kor a színpadnál), 

 frissítő italt, 

 orvosi felügyelet a verseny ideje alatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018.07.23. 
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