
Reklámbajnokság a 19. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltón 
A futótársadalom rendkívül sokszínű:  alkalmanként, vagy rendszeresen sok 
tízezer férf i  és nő  fut életkortól, lakóhelytő l  és foglalkozástól függetlenül 
Magyarországon. Ennek is köszönhető,  hogy 2011-ben, a 18. K&H olimpiai 
maraton és félmaraton váltón - Közép-Kelet-Európa legnagyobb váltófutó 
versenyén - 1150 csapat indult. A klubokból, egyesületekbő l ,  baráti  
társaságokból, munkahelyi közösségekbő l  verbuválódott csapatok leginkább 
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 csapatok és a szép számú közönség 
egyaránt. 

 

2012-ben, a 19. K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó 
újdonságaként  a szervező  Budapest Sportiroda (BSI) a Magyar 

Reklámszövetség (MRSZ)  szakmai partnerségével lehetőséget teremt a 

reklám és PR szakma képviselőinek  arra, hogy a hétköznapokon 

megszokott fórumok mellett most egy különleges „terepen” is találkozzanak 

egymással, összemérve erejüket, kitartásukat, gyorsaságukat. 

Ezért külön versenyre hívják a reklám és PR szakma  képviselő ibő l  ál ló 3 
fős csapatokat , meghirdetve számukra a 

Reklámbajnokságot. 
 

A verseny időpontja: 2012. június 10., vasárnap, 11:00 

A verseny (versenyközpont, rajt, cél, váltó zónák) helyszíne: Budapest, 

Kossuth tér 

 

Félmaraton váltó: 3 fős csapatok versenye, ahol a váltó minden tagja 1 
kört, azaz 7032,5 métert fut, a csapat így összesen 21,1 ki lométert, vagyis 
egy félmaratont tel jesít. 
A csapat első  tagja lehet egyéni félmaratoni futó is. 
 
Kategóriák: 
A Reklámbajnokságon férf i  és nő i  kategóriában indulhatnak a csapatok. A 
vegyes csapatokat a férf iak között értékeljük. 
 
Fontos! 
A 3 fős csapatból minimum 2 főnek a reklám vagy a PR szakmában kell 
dolgoznia. 
(Az a csapat, amelynek tagjai közül legalább ketten egy cég munkatársai, és 
a cég nevét egyértelműen szerepelteti a csapatnévben, valamint a nevezési 
lapon jelöl i  a „Fut a cég” kategóriát - online nevezés esetén a „megjegyzés” 
rovatban - reklámbajnokság mellett a „Fut a cég” kategóriában is értékelésre 
kerül.) 



Nevezés a Reklámbajnokságra: 

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: „Reklámbajnokság”, illetve online 
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. 
 

Nevezési díjak: 
A http://www.futanet.hu/cikk/19-kh-maraton-es-felmaraton-valto oldalról 
elérhető eseményinformációban található díjtáblázat szerint. 

DÍJAZÁS 

A Reklámbajnokságon az I-II I. helyezett férf i  és nő i  csapatot serleggel 
díjazzuk, a vegyes csapatokat a férf iak között értékeljük. A helyezéseknél a 
chipes befutó idő t vesszük figyelembe. 
 

Külön díjazzuk a legötletesebb, legkreatívabb megjelenésű  csapatot! Az 

értékelést a MRSZ által összeállított kreatív szakemberekbő l  ál ló grémium 

végzi. 

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 indulni nem lehet. A chip letéti 
díja 1000 Ft kp., melyet egy összegben (1 db 1000 Ft-os!), a rajtszám és 
chip felvételekor kell leadni. A chipet (a csapatoknak a váltóbotot + a 
chipet) célba érkezés után, a célterület közelében felál l í tott, táblával jelzett 
sátrakban lehet visszaváltani 16:00-ig. 

Eredménylista: 

A Reklámbajnokságra nevezett csapatok szerepelnek az összetett 
eredménylistában és a külön elkészített kategóriánkénti eredménylistában 
is. A kategória eredményeket június 13-án jelentetjük meg a www.futanet.hu 
honlapon. 

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

Bővebb információ: lakatos.istvan@futanet.hu 


