
Fut a cég extra - céges futóverseny sorozat  

A BSI 2013-ben 3 fordulóból álló futóverseny sorozatot hirdet cégek, munkahelyi közösségek számára 
legnagyobb budapesti eseményein.  

Versenyre hívjuk az igazán aktív cégeket, hogy az alábbi versenyek kiemelt versenyszámaiban 
mérkőzzenek meg egymással, megmutatva kitartásukat, szervező-, mozgósító erejüket! Mutassuk 
meg, hogy egy-egy cégen belül mekkora hatása van a sportos, aktív életet élő közösségeknek!  

június 9. 20. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó (érintett versenyszámok: 3 fős 
félmaraton és 6 fős maraton váltó)  

szeptember 8. 28. NIKE Budapest Félmaraton (érintett versenyszám: félmaraton párban)  

október 13. 28. Spar Budapest Nemzetközi Maraton® Fesztivál (érintett versenyszámok: 4 fős 
Flora Maratonstaféta és „Céges Maraton”, amit 6 fő egyéni 7 km-es idejét összeadva számítunk 
a Riska Minimaratonon)  

FONTOS NEVEZÉSI TUDNIVALÓK:  
A versenysorozat egészére nem kell külön nevezni, az érintett 3 versenyre pedig az itt 
olvasható módokon lehet http://www.futanet.hu/cikk/a-nevezes-modjai  

A kitöltött nevezési lapon minden esetben jelölni kell a „Fut a cég” kategóriát és beírni a cég 
nevét. (Több céges csapat nevezése esetén ügyeljünk a cégnév azonos módon való írására!) 
Online nevezés esetén a „megjegyzés” rovatban kell ezeket az információkat feltüntetni.  

A csapat nevében egyértelműen szerepelni kell a cég nevének.  

A 28.Spar Budapest Maraton® Fesztivál 4 fős Flora Maratonstafétán a céges csapatok 6, 
főtevékenységükhöz legközelebb álló kategóriában nevezhetnek.(1. pénzügyi és üzleti szolgáltatások, 
2. informatika, távközlés, energia, 3. ipar, kereskedelem, közlekedés, 4. közszolgálat, oktatás*, 
egészségügy, 5. média, 6. egyéb) *oktatási intézmények, oktatással foglalkozó szervezetek, cégek munkatársaiból álló 
csapatok.  

A teljes körű nevezés itt a megfelelő kategória kiválasztását is magában foglalja! 

Csak az így beérkezett, teljes körűen kitöltött nevezéseket tudjuk figyelembe venni a külön 
értékelésnél. Utólagos helyesbítésre nincs mód.  

A 28.Spar Budapest Maraton® Fesztivál 7 km-es egyéni Riska Minimaratonján az egy cégtől 
nevező (az egyéni nevezési lapon a Fut a cég opciót választó és a cég nevét egységesen megadó) 6 
egyéni futó nettó célidejét  összeadva „céges maratoni időt”  számítunk. Ez határozza meg a 
versenyen részt vett 6 fős férfi illetve női céges csapatok sorrendjét. Ez alapján adjuk az érintett 
csapatoknak az „eredményességi pontokat”(I. hely 7, II. hely 5, III. hely 4, IV. hely 3, V. hely 2, VI. hely 
1 pontot ér). Egy cég több 6 fős csapattal is indulhat, minden egyes 6 fős csapat esetében 6 
„részvételi pontot” adunk. Ebben az egyéni versenyszámban egy „csapat” az egy cégtől nevezett 
egyéni futók befutóideje alapján szerveződik, tehát az egymást követő 6-6 befutóidő sorolja 
csapatokba az azonos cégtől érkező futókat. 

A RÉSZTVEVŐ CÉGEK ÉRTÉKELÉSE, PONTGYŰJTÉS VERSENYENKÉNT:  



Az értékelésnél a cégek színeiben induló csapatok létszámát (részvételi pont) és a céges csapatok 
közötti sorrendet (eredményességi pont) vesszük figyelembe. Részvételi és eredményességi pont is 
csak az érintett versenyszámokban jár a cégnek az alábbiak szerint:  

 
1. Részvételi pont:  

A 3 verseny érintett versenyszámaiban szerezhető részvételi pont megegyezik a céges csapatként – 
lásd a Fontos nevezési tudnivalóknál – célba érkezezett csapat tagjainak létszámával. Pl. 1 db 4 fős 
csapat=4 részvételi pont, 3 db 6 fős csapat=18 részvételi pont, stb. 

 
1. Eredményességi pont:  

Az érintett versenyszámban induló céges csapatok sorrendjében, illetve a 28. Spar Budapest 
Nemzetközi Maraton® Fesztivál 4 fős staféta váltója esetében a 6 céges kategória eredménylistája 
alapján:  
I. helyezett: 7 pont  
II. helyezett: 5 pont  
III. helyezett: 4 pont  
IV. helyezett: 3 pont  
V. helyezett: 2 pont  
VI. helyezett: 1 pont  

A 28. Spar Budapest Maraton® Fesztivál 7 km-es Riska Minimaraton távján az egy cégtől induló 6 
egyéni futó idejét összeadva kapott „Céges Maratoni” idők sorrendjében kap a 6 legjobb céges csapat 
eredményességi pontot a fentiek szerint. 

A férfi és női csapatok pontjai egyaránt saját cégük pontszámát gyarapítják.  

A sorrend megállapításánál a chipes befutó időt vesszük figyelembe.  
A cégek közötti pontverseny aktuális állása és a helyezést elért csapatok felkerülnek a www.futanet.hu 
online dicsőségfalára, ahol folyamatosan nyomon követhető a céges verseny aktuális állása is.  
 
ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS A VERSENYSOROZAT VÉGÉN 

A versenysorozat végén összesített eredményt hirdetünk azok között a cégek között, amelyek a 3 
érintett versenyből legalább kettőn részt vettek céges csapattal. Az a cég nyeri az összesített 
pontversenyt, amelyik a versenysorozat végére a legtöbb pontot gyűjti. 


