
Céges futóverseny sorozat a legnépszerűbb hazai futóeseményeken 

 

A futótársadalom rendkívül sokszínű:  alkalmanként, vagy rendszeresen sok tízezer 
férf i és nő  fut életkortól, lakóhelytő l  és foglalkozástól függetlenül Magyarországon. 
A futók nagy része dolgozik is valahol, tehát azt is elmondhatjuk, hogy a 
magyarországi vállalkozások, cégek, intézmények munkatársai között sok futó van. 

Ennek is köszönhető, hogy 2011-ben a 18. K&H olimpiai maraton és félmaraton 
váltón - Közép-Kelet-Európa legnagyobb váltófutó versenyén - 1150 csapat indult, 
köztük több száz „céges”, munkahelyi közösségekbő l  verbuválódott váltó. Ők azért 
jöttek el, hogy együtt hódolhassanak közös hobbijuknak ezen a rendkívül jó 
hangulatú eseményen. A „barátság versenyén” kis és nagy csatákat, várakozás tel i 
pi l lanatokat, az egymásért küzdés megannyi felemelő  mozzanatát élhették át a futó 
közösségek és a szép számú közönség egyaránt. 

Ami egy versenyen jól működött és élményt adott a résztvevőknek, azt a 
hangulatot, küzdelmet éljük át ebben az évben három eseményen. 

A Budapest Sportiroda (BSI)  2012-ben 3 fordulóból ál ló futóverseny sorozatot 
hirdet céges csapatok, munkahelyi közösségek számára legnagyobb budapesti 
eseményein. 

Versenyre hívjuk az igazán aktív cégeket, hogy az alábbi versenyeken futásban 
mérkőzzenek meg egymással, megmutatva kitartásukat és nem utolsó sorban 
szervező-, mozgósító erejüket! Mutassuk meg együtt, hogy egy-egy cégen belül 
mekkora ereje, kisugárzása van a sportos, aktív életet élő  közösségeknek!   

június 10 .  19. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó (kiemelt 
versenyszámok*: 3 fős félmaraton és 6 fős maraton váltó) 

szeptember 9.  27. NIKE Budapest Félmaraton (kiemelt versenyszám*: 
félmaraton párban) 

október 7 .  27. Spar Budapest Nemzetközi Maraton® (kiemelt versenyszám*: 
5 fős ekiden váltó) 

Nevezés a versenyekre: 

Az it t olvasható http://www.futanet.hu/cikk/a-nevezes-modjai módokon lehet. 

FONTOS NEVEZÉSI TUDNIVALÓK: 

A kitöltött nevezési lapon jelölni kell a „Fut a cég” kategóriát és beírni a cég 
nevét. Online nevezés esetén a „megjegyzés” rovatban kell ugyan ezeket az 
információkat feltüntetni  

A csapat nevében egyértelműen szerepelni kell a cég nevének. 

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



Értékelés versenyenként: 

Mindhárom versenyen külön kategóriaként értékeljük a fenti módon nevezett céges 
csapatokat. 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. 

A nő i  és férf i  csapatokat külön értékeljük, a vegyes csapatok a férf i  kategóriában 
kerülnek értékelésre. A sorrend megállapításánál a chipes befutó idő t  vesszük 
figyelembe. 

Összesített értékelés és pontgyű jtés céges csapatok számára: 

A versenysorozat végén összesített eredményt hirdetünk a céges csapatok között. 
Az összesített eredmény számításakor a cégek színeiben indulók számát 
(részvételi pont) és a céges csapatok közötti sorrendet (eredményességi pont) 
vesszük figyelembe az alábbiak szerint: 

1. Részvételi pont: 

A 3 verseny bármely távján minden cégesként – a cég nevének egyértelműen 
szerepelnie kell a kitöltött nevezési lapon, i l letve online nevezés esetén a 
megjegyzés rovatban – leadott nevezés 1 pontot jelent a cég számára, függetlenül 
a választott távtól.(pl. 3 db 6,2 km-es nevezés=3 pont, 1 db 12 km-es nevezés =1 
pont, 1 db 21,1 km-es nevezés=1 pont, egy 6 fős váltó nevezése=6 pont stb.)  

2. Eredményességi pont: 
 

I. helyezett:  7 pont 
II. helyezett: 5 pont 
III. helyezett: 4 pont 
IV. helyezett: 3 pont 
V. helyezett: 2 pont 
VI. helyezett: 1 pont 

Eredményességi pont csak a kiírásban szereplő kiemelt *-gal jelölt kiemelt 
versenyszámokban jár a kluboknak. 

A férfi és nő i  csapatok pontjai egyaránt saját klubjuk pontszámát gyarapítják. Az a 
klub nyeri az összesített versenyt, amelyik a versenysorozat végére a legtöbb 
pontot gyű j t i .   

 


