
XIV. Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája 2023

3. KEK Run

VERSENYKIÍRÁS



1. Verseny
Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján belül (továbbiakban: KEK) 3. KEK Run.

2. A verseny célja
Versenyzés biztosítása 1,1; 5,5; 10 km -es távokon főként hobbifutók számára, emellett az sport, futás és
az egészséges életmód hirdetése.
A KEK (Kárpát- medencei Egyetemek Kupája) sportesemény, ezen belül is a sportág (futás)
népszerűsítése.

3. A verseny rendezője
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) gyakorol minden jogkört, a futóversenyen résztvevők, és
a KEK-en közreműködő valamennyi személy felett, melyre a jogszabályok, valamint a jelen
Versenykiírás felhatalmazzák.

4. A verseny ideje
2023.03.04.

5. A verseny helyszíne
Nemzeti Közszolgálati Egyetem- Ludovika Campus
Pontos cím: Budapest, Ludovika tér 2, 1083.

6. Versenyközpont
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán belül a Tóparti Terasz és az NKE Sportcsarnok
között.

7. Rajt/Cél
GPS koordináták- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campuson az Orczy kalandpark melletti
terület.

8. Távok/versenyszámok



- 1,1 km egyéni
- 5,5 km egyéni
- 10 km egyéni
- 10 km páros váltó

9. A verseny résztvevői
A KEK-re nevezett férfi, női, egyéni vagy páros versenyzők.

10. Útvonal információk
Az útvonal burkolata 100%-ban aszfalt. Aszfaltra használatos futócipőt javaslunk!
A szintemelkedés minimális. 1,1 km-ént frissítőpont.

11. Csapatinformációk
A 10 km-es távot 2 fős váltóban is lehetőség lesz teljesíteni.
Váltás: 5,6 + 4,4 km

12. Szintidő
A verseny szintideje:

- 1,1 km-es táv esetén: 12 perc
- 5,5 km-es táv esetén: 90 perc,
- 10 km táv esetén: 120 perc.

13. Útvonal

14. Időrend
1,1 km rajt: 9:10
5,5 km rajt: 9:30
10 km rajt: 11:00



15. Nevezési díjak
Regisztráció a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. Az előnevezés időpontjainak változtatási
jogát fenntartjuk. Az online regisztráció a KEK oldalán elérhető (hiperlink). Legkésőbb egy órával a
futam ratja előtt lehetséges a helyszíni nevezés is.

Nevezési díjak 1,1 km Alap KEK résztvevő / Diák

2023.01.24-02.12. 2 500 Ft 1 900 Ft

2023.02.13-03.01. 3 000 Ft 2 400 Ft

Helyszíni nevezés 3 500 Ft 2 900 Ft

Nevezési díjak 5,5 km Alap KEK résztvevő / Diák

2023.01.24-02.12. 3 500 Ft 2 900 Ft

2023.02.13-03.01 4 000 Ft 3 600 Ft

Helyszíni nevezés 4 500 Ft 3 900 Ft

Nevezési díjak 10 km Alap KEK résztvevő / Diák

2023.01.24-02.12. 3 800 Ft 3 300 Ft

2023.02.13-03.01. 4 500 Ft 3 800 Ft

Helyszíni nevezés 5 500 Ft 5 000 Ft

Nevezési díjak 10 km páros váltó Alap KEK résztvevő / Diák

2023.01.24-02.12. 6 000 Ft 5 500 Ft

2023.02.13-03.01. 7 000 Ft 6 000 Ft

Helyszíni nevezés 8 500 Ft 7 500 Ft



Az egyéni távokon és páros résztvevők nevezési díjai a következőket tartalmazzák:
– részvételt a versenyen, biztosított útvonalon
– chip-es nettó időmérést
– frissítést
– egészségügyi szolgálatot
– egyedi befutóérmet (érmet kapnak a váltóban indulók tagjai is)
– befutócsomagot

16. Rajtszámok kiadása
Minden előnevezett, illetve helyszíni nevező a verseny napján (2023.03.04.) a versenyközpontban tudja
átvenni rajtszámát. A rajtszámok korábbi átvételére nincs lehetőség!

17. Időmérés
A versenyt chipes időmérőrendszerrel mérjük.
A chip a rajtszámon rögzített, kérjük, ne távolítsd el! Kaució nincs, versenyt követően nem kell leadni.
A párosok tagjai egy chippel ellátott rajtszámot kapnak melyet a tagoknak szükséges átadni egymásnak,
célszerű gumis rajtszámtartón viselni. A versenyt
befejező csapattag besétál a célterületre, és a rajta lévő rajtszám ellenében kapja meg a befutóérmét.

A rajtszám viselése:
A versenyen a rajtszámot a felsőtesten, a ruházat elülső részén, jól látható módon kell elhelyezni. A
rajtszámot letakarni nem szabad! A rajtszám összehajtását, gyűrését lehetőleg kerüljük, mert a chip
sérülését okozhatja!

18. Díjazás
1,1; 5,5; 10 km egyéni teljesítők: 1-3. helyezettjei férfi és női abszolút, illetve korosztályos
kategóriákban,
10 km páros váltó: 1-3. helyezett csapat férfi, női, vegyes abszolút kategóriákban

19. Korcsoportok
5,5; 10 km egyéniben női és férfi kategória, illetve 10 km páros váltó férfi, női, vegyes kategória:
-          35 év alatti,
-          35+

20. Eredményhirdetés
A verseny szintidejét követően. A versenyközpontban hirdetjük majd a pontos időpontot a verseny
napján.

21. Csomagdepo
A résztvevőknek lehetőségük van csomagjuk depózására a versenyközpontban. Csak lezárt csomagot
fogadunk el. Csomagdepo nyitva tartása: 7:45- 13:00 között.
A versenyközpontban öltöző/WC használati lehetőség áll a sportolók rendelkezésére.

22. Költségek
A szállások KEK-es résztvevők esetén Budapest központjában lesznek több helyen. A szállásigénylést a
nevezési lapon tudjátok megtenni.

23. Egyebek
Parkolási lehetőség a Campus mellett, az utcákban.



A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek saját felelősségére történik!
A szervezők semmilyen egészségügyi problémáért nem vállalnak felelősséget.
A versenyen való részvételkor a versenyzők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők
szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban. A fotókon és filmeken szereplők
ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a
versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit.

24. Kapcsolat
weboldal: https://kekbudapest.hu/futas/
facebook event: https://www.facebook.com/events/715958140032372
instagram: https://www.instagram.com/kekbudapest/


