
 
 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

 

Idén az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál a káposztásmegyeri városrész 
alapkőletételének 25. évfordulója jegyében kerül megrendezésre. 
 
Rendezője:    Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata, 
   Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 

   
Szervezője:   Újpesti Polgármesteri Hivatal Sportirodája 
 
Időpontok:    2008. május 17. 

2008. szeptember 27. 
   

Helyszín:   Budapest IV. ker. Újpest, Káposztásmegyer 
 
Megközelíthető:  A fekete 20-as, a piros 20-as autóbusszal,    
    14-es villamossal, 126-os és 126A  autóbusszal. 
              
Gyülekezés és  
helyszíni nevezés: Karinthy Frigyes ÁMK és Babits Mihály Gimnázium  
   közötti füves területen. 
 
Táv:    Mini futás        1300 m  
   Kerékpáros futam  7000 m 
   Maxi futás:    4200 m   
 
Rajt-cél helye:   Farkaserdő utcában a Babits Mihály Gimnázium mellett. 
 
Rajt 
időpontja:  Mini futás                 9 30 órakor 
   Kerékpározás:         10.30 órakor 
   Maxi futás           11.30 órakor 
 
Útvonal:  
     mini futás:  Farkaserdő u. – Óceánárok u. – Farkaserdő u. 
    kerékpározás:  Farkaserdő u. – Óceánárok u. – Megyeri út – Homoktövis u. –  
   Farkaserdő u.   Két kör az erdő körül. 
    maxi futás:  Farkaserdő u. – Óceánárok u. – Megyeri út – Homoktövis u. –       

Farkaserdő 
Rossz idő esetén a fenti  útvonalon az erdő körül. 
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Nevezés és részvétel: A sportnapon mindazok a futók és kerékpározók részt vehetnek, akik 
a határidőig jelentkeznek, a kiírási szabályokat elfogadják, egészségi állapotuk és 
kerékpárjuk műszaki állapota lehetővé teszi az indulást. A Futó- és Kerékpáros Fesztiválon 
mindenki csak saját felelősségére vehet részt.  A helyszínen orvosi vizsgálat nincs, a 
rendezők a rendezvény egész ideje alatt egészségügyi ügyeletet (mentőt) biztosítanak.  
Felhívjuk a futó és kerékpáros fesztiválon résztvevők figyelmét a közlekedési szabályok 
betartására. 
 

Nevezés rendje: Előzetesen nevezni lehet az újpesti Polgármesteri Hivatal Sportirodájában: 
Budapest IV. István út 15. fszt. 2. A csoportok csoportos nevezési lapon nevezhetnek. 
Előzetes nevezés határideje:  2008. május 9. és szeptember 19. 
A verseny napján a helyszínen mindhárom versenyszámra 8 órától a rajt indításáig lehet 
nevezni. 
 

Nevezési díj (versenyszámonként):  
Előzetes nevezés  500 Ft/fő  
Helyszíni nevezés a verseny napján 1000 Ft/fő  
 

Minden benevezett résztvevő emblémázott ajándékot kap. 
A futásra nevezők pólót, a kerékpározásra nevezők kulacsot kapnak, ami átvehető a 
nevezéskor.  A távot teljesítő résztvevők a beérkezés után frissítőt kapnak. 
 

Díjazás: A benevezettek között értékes tárgyjutalmakat sorsolunk ki tombola formájában.  
A mini futáson résztvevők tombolasorsolása kb. 10.00 órakor, a kerékpározáson és a maxi 
futáson résztvevők tombolasorsolása kb. 12.30 órakor lesz a színpadon. 
A kisorsolt tárgyjutalmakat csak azok kaphatják meg, akik a rendezvény helyszínén a 
sorsoláskor azt személyesen át tudják venni. Ha a kisorsolt személy nem jelentkezik, 
ugyanarra a tárgyra új nevet sorsolunk ki. 

Fődíj egy - egy MTB kerékpár  
2000 Ft. értékű ajándékutalványt kapnak a szervezők minden 30 benevezett és a versenyen 
résztvevő személy után. 1 db. kerékpárt sorsolunk ki a rendezvényen jelen lévő szervezők és 
kísérők között. Ezen a sorsoláson a csoportos nevezési lapon szervezőként és kísérőként 
megnevezett személyek vesznek részt.   
 

A 2008. évi két eseményen, az óvodai és iskolai gyermeklétszámhoz viszonyított arányban, a 
legnagyobb létszámmal résztvevő újpesti oktatási intézmények külön díjazásban 
(sportszervásárlási utalvány) részesülnek az alábbiak szerint, a szeptemberi program után: 
 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
100000 Ft. 90000 Ft. 80000 Ft. 70000 Ft. 60000 Ft. 50000 Ft. 40000 Ft. 30000 Ft. 
 
Az intézményi értékelésnél a résztvevők létszámába csak az előzetesen benevezett 
személyeket számítjuk bele. 
Az eseményről helyszíni riportban beszámol az Újpest TV és az Újpesti Napló. 
 
További információ a Sport Iroda telefonszámán : 231-3176 kapható. 
 
Újpest, 2008. március 20.  

versenyrendezőség 


