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

VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny szervezője:
A verseny szervezője a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. a Hegyvidéki
Önkormányzattal együttműködésben.
2. A verseny célja:

ELŐZD MEG A FOGASKEREKŰT!
3. A verseny időpontja:

2020. április 25. (szombat)
4. A verseny résztvevői:
A versenyen bárki részt vehet, aki az előzetes, vagy helyszíni nevezés során a rendező által kért
rendelkezésre

bocsátotta,

a

’Sportrendezvényeinkhez

kapcsolódó

részvételi

adatokat

nevezési
és

díjat

befizette

adatkezelési

és

a

szervező

szabályzatát’

(lásd:

www.hegyvideksport.hu/adatvedelem) elfogadta, (18. életévét be nem töltött személy csak
szülő/gondviselő beleegyezésével vehet részt a versenyen) továbbá elfogadta, hogy
rendezvényünkön róla kép-és hangfelvétel készülhet.
5. Versenyszámok:
▪

Előzd meg a Fogaskerekűt futva! futóverseny / 18 év alatti és feletti kategória nemenként
▪ táv: kb. 4,5 km
▪ útvonal: Diósárok – Béla király út – Istenhegyi út – Költő utca - Diana u. – Karthauzi
út – Agancs út – Rege út
▪ Kutyás futókat is szeretettel várunk! (A részleteket lásd az Általános
tudnivalókban.)

▪

Előzd meg a Fogaskerekűt csapatban! váltófutóverseny/2 vagy 4 fős vegyes csapatokban
▪ táv: kb. 4,5 km
▪ útvonal: Diósárok – Béla király út – Istenhegyi út – Költő utca - Diana u. – Karthauzi
út – Agancs út – Rege út
▪ váltópontok: lásd: Általános tudnivalók
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▪

Előzd meg a Fogaskerekűt kerékpárral! kerékpárverseny / 18 év alatti és feletti kategória
nemenként
▪ táv: kb. 4,5 km
▪ útvonal: Diósárok – Béla király út – Istenhegyi út – Költő utca - Diana u. – Karthauzi
út – Agancs út – Rege út
A versenytávok szintkülönbsége 325 m!

▪

Túrázz fel a Széchenyi-hegyre! túraverseny
▪ táv: kb. 7 km
▪ útvonal: Zugligeti Általános Iskola – Disznófő út – Szilassy út – Tündérhegyi út Jánoshegyi út és Tündérhegyi út kereszteződése – Tündérhegyi út – Anna kápolna –
Normafa lejtő – Eötvös út – Hegyhát út – Ordas út – Rege út

•

Mini túrázz a gyermekvasút mellett! túraverseny (Kizárólag XII. kerületi óvodáknak)
▪ táv: kb. 2 km
▪ útvonal: Fogaskerekű felső végállomása- Rege út- Ordas út- Hegyhát út- Eötvös útNormafa lejtő-Anna kápolna – Fogaskerekű felső végállomása
Részletes információkat térképes útvonallal az Általános tudnivalók-ban találsz!

6. Rajt:
▪

Kerékpáros verseny:

09:37

Szent János Kórház Fogaskerekű megálló

▪

Futó- és váltófutóversenyek:

10:13

Szent János Kórház Fogaskerekű megálló

▪

Túraverseny: (folyamatos rajt)

8:30-10:00

Zugligeti Általános iskola udvara

▪

Mini túrázz a gyermekvasút mellett! 9:00-10:00

Fogaskerekű felsővégállomása

Kérjük, hogy legkésőbb 15 perccel a versenyszámok rajtja előtt érkezzen meg a rajtkapuhoz!
A nevezés minden esetben 30 perccel a rajt előtt zárul. (Túraverseny esetén 9:30-kor)
A rajtidőpontok a Fogaskerekű menetrendjének függvényében változhatnak!
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7. Nevezés, rajtszám és pólóátvétel
▪

előnevezés: online a hegyvideksport.hu címen 2020.04.22-ig!

▪

helyszíni nevezés: A futó- és kerékpáros versenyekre a Városmajori Gimnázium parkolójában
(Városmajor u. 71.) lesz lehetőség a helyszínen nevezni. A helyszíni nevezés minden
versenyszám rajtja előtt 30 perccel zárul. (Túraverseny esetén 9:30-kor)

▪

rajtszám és póló átvétel személyesen telephelyünkön (1122, Budapest, Városmajor u. 29.)
▪

április 14-17:

7:00-21:00

▪

április 18-19:

9:00-18:00

▪

április 20-21:

7:00-21:00

▪

április 22:

7:00-12:00

▪

április 25: legkésőbb fél órával a versenyszám előtt, kizárólag a rajt helyszínén.
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8. Nevezési díjak:
Minden előnevezési díjból 30% nevezési kedvezményt biztosítunk március 22-ig.
▪

Futó- és kerékpáros verseny:
▪ felnőtt:

4200 Ft (helyszíni: 5000 Ft)

▪ diák/nyugdíjas: 2300 Ft (helyszíni: 2800 Ft)
▪ 6 éven aluli gyermek nevezése díjtalan
▪

Váltóverseny:
▪ 2 fős váltó

6000 Ft/csapat (helyszíni: 7500 Ft)

▪ 4 fős váltó

10 000 Ft/csapat (helyszíni: 13 000 Ft)

▪ kedvezményes 2 fős
3000 Ft/csapat (helyszíni: 4000 Ft)
▪ kedvezményes 4 fős
5000 Ft/csapat (helyszíni: 6500 Ft)
Céges váltók jelentkezését is várjuk!
▪

Túraverseny:
▪ felnőtt:

1000 Ft (helyszíni: 1500 Ft)

▪ diák /nyugdíjas: 700 Ft (helyszíni: 1000 Ft)
▪ csoportos jegy: 500 Ft/fő (10 főtől) (helyszíni: 800 Ft/fő)
▪ 6 éven aluli gyermek nevezése díjtalan
▪

A nevezési díjat online banki átutalással, a telephelyünkön (1122 Városmajor u. 29.)
készpénzzel, illetve helyszíni nevezés esetén a helyszínen készpénzzel van lehetőség befizetni.

▪

Előnevezés esetén a nevezés és díjbefizetés határideje: 2020.04.22.

▪

A Közép-Budai Tankerületi Központ alá tartozó XII. kerületi iskolák tanulóinak
(diákigazolvány felmutatásával igazolva) ingyenes

▪

a Hegyvidék kártyával rendelkezők számára egyéni versenyszámokban a nevezés 50%-kal
kedvezményesebb!

▪

Spuri Aranykártya birtokosok számára egyéni versenyszámokban 20% kedvezmény jár teljes
árú (felnőtt) jegy vásárlása esetén.

▪

A nevezési díj befizetésével kapcsolatos információkat az Általános tudnivalókban talál.

▪

XII. kerületi óvodásoknak és kísérőiknek díjtalan

9. Díjazás:
▪

Minden versenyszám és kategória (kivéve túraverseny) első 3 helyezettje érem díjazásban
részesül.

▪

Minden induló (a túraversenyen résztvevők is) a célba érkezéskor befutócsomagot és - a
készlet erejéig - egyedi Előzd meg a Fogaskerekűt! 2020 emlékpólót kap ajándékba
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▪

Az Előzd meg a Fogaskerekűt futva! versenyszám férfi és női abszolút kategóriájának első 5
helyezettje pénzdíjazásban részesül.
Pénzdíjak:
1. hely: 50 000 Ft
2. hely: 40 000 Ft
3. hely: 30 000 Ft
4. hely: 20 000 Ft
5. hely: 10 000 Ft

▪

Az Előzd meg a Fogaskerekűt kerékpárral! versenyszám férfi és női abszolút kategóriájának
első 5 helyezettje sportutalvány díjazásban részesül
Sportutalvány:
1. hely: 50 000 Ft
2. hely: 40 000 Ft
3. hely: 30 000 Ft
4. hely: 20 000 Ft
5. hely: 10 000 Ft

▪

Minden rajtszámmal rendelkező versenyző tombola sorsoláson vehet részt, ahol értékes
nyeremények kerülnek kisorsolásra

10. Eredményhirdetés:
▪

A díjátadó ceremónia és a tombolasorsolás a célban felállított színpadon kerül megrendezésre.

▪

Időpontja: 12:00.

11. Egyéb rendelkezések:
▪

A rendezők fenntartják az útvonal-, program- és időpontváltozás jogát.

▪

Értékmegőrzést nem vállalunk!

▪

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység csak a Hegyvidéki
Szabadidősport Nonprofit Kft. előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon
végezhető.

▪

A verseny során felmerülő – nem a rendezőség hibájából keletkezett - anyagi és egyéb károkért
nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Budapest, 2020.02.27.

