
Jogi Fórum Kupa  a 20. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltón  

 

A 20 . K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó  keretében  a szervező 

Budapest Sportiroda (BSI)  a Jogi Fórum  (www.jogiforum.hu ) szakmai 

partnerségével meghirdeti  a jogász társadalom képviselőinek  a 

 

Jogi Fórum Kupát . 

A verseny védnöke  

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke  

 

A verseny időpontja:  2013. június 9 . vasárnap , 10:30 

A rajt/cél  helyszíne:  Budapest, 56-osok tere 

Félmaraton váltó: 3 fős csapatok versenye, ahol a váltó minden tagja 1 
kört, azaz 7032,5 métert  fut, a csapat így összesen 21,1 kilométert, vagyis 
egy félmaratont  tel jesít.  
A csapat első tagja lehet  egyéni félmaratoni futó is .  
 
Maraton váltó: 6 fős csapatok versenye, ahol a váltó minden tagja 1 kört, 
azaz 7032,5 métert  fut, a csapat így összesen 42,2 kilométert, vagyis egy 
maratont tel jesít.  
A csapat első tagja lehet  egyéni félmaratoni futó is .  
 
Kategóriák: a Jogi Fórum Kupán  férf i és női kategóriában indulhatnak a 
csapatok. A vegyes csapatokat a férf iak között értékeljük.  
 
Fontos! 
A 3 fős csapatból minimum 2 főnek, a 6 fős csapatból minimum 4 főnek  jogi  
végzettségűnek kell lennie. 
(Az a csapat, amelynek tagjai közül legalább ketten ,  i l letve négyen  egy 
cégnél  is dolgoznak, és a cég nevét egyértelműen szerepeltet i  a 
csapatnévben,  valamint a nevezési lapon jelöl i  a Fut a cég kategóriát –  
online nevezés esetén a „megjegyzés” rovatban  tüntetve fel ezt  –  a Jogi 
Fórum Kupa mellett  a „Fut a cég”  kategóriában is értékelésre kerül.)  

Nevezés a Jogi Fórum Kupára : 

A www.futanet.hu oldal „Nevezés” menüpontjában szereplő módokon 
(http://www.futanet.hu/cikk/a-nevezes-modjai) lehetséges.  

A kitöltött nevezési lapra rá kell írni: „Jogi Fórum Kupa”,  online, vagy 
e-mailben történő  nevezés esetén a „megjegyzés”  rovatban kell ezt 
feltüntetni . Csak az így beérkezett ,  teljes körűen  kitöltött  nevezéseket 
tudjuk figyelembe venni  a külön értékelésnél. Utólagos helyesbítésre 
nincs mód.  
 

http://www.jogiforum.hu/
http://www.futanet.hu/
http://www.futanet.hu/cikk/a-nevezes-modjai


Nevezési díjak:  

Ahttp://www.futanet.hu/cikk/20-kh-olimpiai-maraton-es-felmaraton-
valto/9632 oldalról elérhető bal oldali „Eseményinformáció” menüpontban  
található díjtáblázat szerint.  

Díjazás:  

A Jogi Fórum Kupa  I-III. helyezett férf i és női csapatait  serleggel díjazzuk  
mindkét távon. A vegyes csapatokat a férf iak között  értékeljük. A 
helyezéseknél a chipes befutó időt vesszük f igyelembe.  

Minden futó emblémázott pólót, befutó csomagot kap.  

Időmérés:  

A váltók a váltóbotra erősítve kapják a chipet, váltáskor ezt kell átadni. 
Nettó időt mérünk! Chip nélkül a versenyen induln i  nem lehet.  

Eredménylista:  

A Jogi Fórum Kupára  nevezett csapatok szerepelnek az összetett  
eredménylistán és a külön elkészített kategóriánkénti eredménylistában is.  
A kategória  eredményeket június 13 -án  jelentet jük meg a www.futanet.hu 
honlapon. 

Egyéb:  
A versenyközpontban  öltöző sátrat igen, de mosakodási lehetőséget nem 

tudunk biztosítani.  

Bővebb információ:  lakatos. istvan@futanet.hu 

http://www.futanet.hu/cikk/20-kh-olimpiai-maraton-es-felmaraton-valto/9632
http://www.futanet.hu/cikk/20-kh-olimpiai-maraton-es-felmaraton-valto/9632
http://www.futanet.hu/
mailto:lakatos.istvan@futanet.hu

