
 

 

BP 150 FÉLMARATON 

a születésnapos főváros három szigetét érintő, rendhagyó kihívás a városi futás szerelmeseinek 

 

 

IDŐPONT ÉS HELYSZÍN 

2023. április 29. szombat 9h 

Versenyközpont és befutó: Margitszigeti Atlétikai Centrum 

Rajt: Margit-híd budai hídfő, Slachta Margit 

 

 

AZ ÚTVONAL 

A pálya borítása többféle, az útvonal részben lezárt aszfaltos úton, részben döngölt földúton, részben 

pedig kerékpárúton halad. Lépcsőt is tartalmaz, nem akadálymentes. 

 

 

A VERSENYKÖZPONT 

A Margitszigeti Atlétikai Centrumban a rajt előtt ruhatár, a befutó után zuhanyzási lehetőség várja a 

futókat. Öltöző és mosdóhasználat is biztosított a versenyközpontban, a rajtban pedig mobil wc-k 

lesznek. 

 

 

JÓTÉKONYSÁGI REGISZTRÁCIÓS DÍJ 

Az eseményen 3000 Ft jótékonysági regisztrációs díj fejében lehet részt venni, melyről az indulók a 

befutó után rendelkezhetnek: a Margitszigeti Atlétikai Centrum területén 2023. április 29-én 10.00-

13.00 óra között megrendezésre kerülő 3. LÁSS minket és SUHANJ! velünk integrációs sportnapon 

résztvevő, fogyatékkal élőket segítő civil szervezetek egyikének ajánlhatják fel az összeget. 

 

 

LETÖLTHETŐ OKLEVÉL ÉS BEFUTÓAJÁNDÉK 

A résztvevők letölthető oklevelet kapnak, valamint egy 5 belépésre szóló ajándék bérletet az 

akadálymentes, integratív SUHANJ! Fitness edzőterembe (Budapest, 13. kerület, Tátra u. 6.), mely 

2023. december 31-ig használható fel. 

 

 

REGISZTRÁCIÓ 

2023. február 20. és április 27. között. Helyszíni nevezés nincsen! 

 

 

RAJTSZÁMFELVÉTEL 

Előzetesen 2023. április 24-28., minden nap 07.00-12.00 és 16.00-21.00 óra között a SUHANJ! 

Fitnessben.  A helyszínen 2023. április 29-én 07.00-08.30 között a Margitszigeti Atlétikai 

Centrumban. 

 

 

FRISSÍTÉS 

Az útvonalon kettő, a célban egy frissítőpont lesz, melyeken víz, izotóniás ital, banán és szőlőcukor 

lesz kihelyezve.  

 

SZINTIDŐ 

 A limitidő 2 óra 45 perc. 

 

 



 

 

LÉTSZÁMLIMIT 

Az eseményen maximum 500 induló vehet részt. 

 

 

VERSENYSZABÁLYOK 

A regisztrációval a résztvevők kinyilvánítják, hogy az eseményen saját felelősségükre vesznek részt 

és hogy az alábbi versenyszabályokat elfogadják. 

  

A versenyzők kötelesek a szervezők felhívásainak és a pályabírók utasításainak eleget tenni. 

A versenyen kizárólag érvényes rajtszámmal lehet részt venni. 

A rajtszámot mellkason vagy a nadrág elülső oldalán kell hordani, tilos kézben vagy nyakba 

akasztva vinni, vagy összehajtani. 

A versenyen kizárólag futva lehet részt venni, kerékpárral, rollerrel, gördeszkával, görkorcsolyával, 

stb. tilos. 

Kutyával, vagy más állattal indulni tilos. 

A pálya adottságai miatt babakocsis, illetve kerekesszékes teljesítés nem lehetséges. 

A pontos táv kis mértékben meghaladhatja a félmaraton hivalatos hosszát. 

 

A szervezők a pálya teljes hosszában ellenőrizhetik a szabályok betartását, bárhol felhívhatják a 

futók, résztvevők figyelmét a szabályok betartására. 

A szervezők és a pályabírók akár kizárással is büntethetik a szabályokat megszegőket. 

  

Kizárási okok 

A szervezők kizárják a versenyből azt a résztvevőt, aki csal vagy csalást kisérel meg. 

A szervezők kizárhatják a versenyből azt a résztvevőt, aki 

•  - a részvételi feltételek vagy a versenyszabályok bármely pontját megszegi, 

•  - szemetel, kárt tesz a természeti vagy épített környezetben, 

•  - sértegeti vagy inzultálja a rendezőket, más résztvevőket vagy az önkéntes segítőket. 

•  

A versenyből kizárt résztvevő a jövőben nem indulhat a Budapesti Egyesület a Nemzetközi 

Sportért, illetve a SUHANJ! által szervezett futóversenyeken. 

 

 

AZ ESEMÉNY SZERVEZŐI 

Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért 

SUHANJ! Alapítvány 

Margitszigeti Atlétikai Centrum 

 

 

KAPCSOLAT 

bp150felmaraton@gmail.com 


