


REGIO JÁTÉK Kölyök Körök Lupa Beach Run

07.17. Lupa tó, Budakalász



RAJT IDŐPONTOK, TÁVOK

10:00 Családi futam, 1,27 km szülői kísérettel
10:15 9-11 évesek 2,75 km szülői kíséret nélkül
10:20 6-8 évesek 2,75 km szülői kíséret nélkül
11:00 12-14 évesek 4 km szülői kíséret nélkül



RAJTCSOMAG FELVÉTEL

2021.07.14-én (szerda) 10:00-20:00 – 1138 Budapest Népfürdő utca 5/c
2021.07.15-én (csütörtök) 10:00-18:00 – 1138 Budapest Népfürdő utca 5/c

2021. 07.16-án (péntek) 14:00-22:00-ig – Budakalász Lupa Beach Versenyközpont
2021.07.17-én (szombat) 7:00-10:30-ig – Budakalász Lupa Beach Versenyközpont

Javasoljuk, hogy a rajtszám felvételét ne hagyjátok az utolsó pillanatra!

FONTOS: KÉRJÜK, ÉRKEZZETEK IDŐBEN, MERT EZT KÖVETŐEN NEM ADUNK KI 
RAJTCSOMAGOT! Helyszíni nevezésre van lehetőség!

Kiemelten kérjük, hogy a helyszíni rajtcsomag felvételhez lehetőség szerint csak 
egy szülő érkezzen, ne álljon be az egész család a sorba!

A rajtcsomag felvételének feltétele a nevezést visszaigazoló email és a szülő által 
kitöltött szülői beleegyező nyilatkozat, mely tartalmazza a COVID nyilatkozatot is 

SZÜLŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT Kölyök Körök ITT tölthető le.

https://futas.maratonman.hu/wp-content/uploads/2021/03/SZ%C3%9CL%C5%90I-BELEEGYEZ%C5%90-NYILATKOZAT-K%C3%B6ly%C3%B6k-K%C3%B6r%C3%B6k.pdf


IDŐMÉRÉS, EREDMÉNYEK

A versenyen chipes időméréssel, nettó időt mérünk – így nincs jelentősége annak, hogy 
mikor halad át a gyermek a rajtvonalon. Előfordulhat, hogy egy utánad célba érkező futó 

előtted végez az eredménylistán!
A gyerekeknek a célvonalon hozzá kell érinteniük a karjukon található chipet a 

személyzet által odatartott időmérő eszközhöz.
Az időeredmények a versenyt követően megtekinthetőek a verseny weboldalán, a 
dobogósokat az eredményhirdetés előtt pár perccel szólítani fogjuk! A versenyen 

eredményhirdetés történik – Családi futam kivételével -, melyet 11:45 perctől a gyerek 
célterület mellett szervezünk meg.

Díjat kizárólag az eredményhirdetés keretei között adunk át. Kérjük a következő 
generáció sportolóit, hogy személyes jelenlétükkel tiszteljék meg a versenyt és 

versenytársaikat, pontosan jelenjenek meg az eredményhirdetésen. Az 
eredményhirdetést lekéső díjazott gyerekek részére díjat utólag nem adunk át és nem 

postázunk.



CHIP LETÉTI DÍJA

A rajtcsomag átvételekor a gyerekversenyzők részére 5000 forint kaució ellenében adjuk 
át a chipeket. Kérjük, a munkánk megkönnyítése érdekében pontos összeggel 

érkezzetek! A kaució összege a célba érkezés után – a chip ellenében – visszajár a chip 
visszaváltó ponton, a rendezvény területén.

A célterületen nem visszaváltott chipeket, a versenyt követően július 30-ig váltjuk 
vissza pénz ellenében a versenyirodában.



DÍJAZÁS

Minden célba érkező gyermek a sorozat egyedi, REGIO JÁTÉK Kölyök Körök Lupa Beach 
Run befutóérmét kapja, amely a sorozat többi darabjával összekapcsolható, és 

mágnessel fém felületre felhelyezhető.
A chipes időméréssel mért kategóriák 1-3. helyezettjei (fiú/lány) a dobogósoknak 

szánt külön érmet, és támogató által felajánlott ajándékot kapnak.



FRISSÍTÉS

A gyerekeknek, kizárólag a leghosszabb (12-14 éves) pályán a saját magukkal hozott 
pohárba vizet és BioTechUSA isotóniás italt biztosítunk az útvonalon. A célban az összes 

gyerek palackozott vizet kap. 

VERSENYEINKEN A FRISSÍTŐPONTOKON NEM HASZNÁLUNK SE MŰANYAG, SE PAPÍR 
EGYSZER HASZNÁLATOS POHARAKAT, A CÉLTERÜLETEN LEHETŐSÉG VAN POHÁR 

VÁSÁRLÁSRA ÉS BÉRLÉSRE (1500 ft-os KAUCIÓ ELLENÉBEN)



BIZTONSÁG

Minden futamon felnőtt kísérő futók segítik a gyerekeket, illetve a pályán útvonal 
irányító személyzet található. 

A verseny mentőszolgálat telefonszáma minden rajtszámon megtalálható, akik a 
verseny teljes ideje alatt orvosi felügyeletet biztosítanak. Az orvosi stáb a felnőtt 

célterületnél található.

Kérjük a szülőket, a gyerekek rajtszámának hátuljára írják fel a telefonszámukat, 
ha baj esetén szükség lenne rá!



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A gyerek rajt- és célzóna a felnőtt céltól elkülönített területen található.
A gyerekek célba érkezése után a szülő a célzónán kívül fogadhatja a gyermeket, a 

személyzet a gyerekek segítségére lesz a befutóérem és a frissítő átvételekor!

A gyerekeket az időjárásnak megfelelő öltözetbe öltöztessék!
A gyerekek cipőjét dupla csomóval célszerű bekötni! 

Kérjük a szülőket, hívják fel a gyerekek figyelmét a sportszerű viselkedésre!



BELÉPÉS KÍSÉRŐK RÉSZÉRE

A KÍSÉRŐK az alábbi form kitöltésével tudják regisztrálni magukat, hogy a Szombati napra 

KEDVEZMÉNYESEN 1100 Ft-ért beléphessenek és strandolhassanak a Lupa-tó 
versenyközponti területén. (A felnőtt versenyszámokon induló, rajtszámmal rendelkező
szülőknek a belépés ingyenes.)

A belépés és strandolási lehetőség kizárólag a versenyközpont területére és strandjára 

vonatkozik.
Szombati belépés: https://docs.google.com/.../1JYyBltkd4jUZ8RmlxEvhMlz.../edit

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1JYyBltkd4jUZ8RmlxEvhMlz_SkVSZCEyurUHb1BMEWc%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR2dgZLBlv6kShS8FZgdmi7NAKiGRmwFnX7UpdsdV5wXYXJ54hZ-QRgDI-o&h=AT3WrCma_aIrzAVsTY20kG5foOaRsxz2bYnMzTJOgvGwZSQKdx1Q0ez5R6bwkM0vTb4i579HrGi0VQA6CAYkH9-6XB8qIKbulUWMG75qf0_TyW9K9H5sEmnOZ9kCEhrqeGEg&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT3k3UgmYshU9tB8wWreFqLVSqXFdHc1-GfsnIxy0dktTXCHbgyNaFF2zYsYnJg9nTJymvX7uLhSEC-u-bqhEOreJV2KizoVSGncez-DclIsaCqV-xcVa3C7nmJxFQjqKALsYwsVgj7ThsuqKRle_sNlCf9WFeOTzWSSbhUBTYUb6Q


JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!


