
Tisztelt Sporttársnők/Sporttársak! 

Együttműködő partnerünk, a Hun Harcos 2019. július 20-án (szombaton) tartja a következő 
akadályfutó versenyét a Lupa-tavon. A nevezés BM/HM dolgozók számára kedvezményes, 
továbbá a Force Gym kedvezményes felkészülési lehetőséget biztosít. 

Helyszín: Budapest, Lupa-tó 
Időpont: 2019. július 20. szombat 
 
Profi futamok (csak egyéni nevezéssel): 08:30 és 08:45 
Profi futam esetén minden akadály teljesítése kötelező. Az akadályokat rontás esetén többször 
is meg lehet próbálni. A versenyzőkre a futam előtt felkerül egy hibátlan teljesítés karszalag, 
amely rontás esetén lekerül. A versenyben való részvételt a hibátlan teljesítés karszalag nem 
befolyásolja, ám a hibátlan teljesítők külön díjazásban részesülnek.  
A profi kategóriában 50+ BM/HM dolgozó nevezése esetén külön futam indul, külön 
díjazással. 
NEVEZÉSI DÍJAK 15% KEDVEZMÉNNYEL BM/HM DOLGOZÓK SZÁMÁRA:  
2019. június 20-ig: 10.900.- helyett 9.265.- HUF 
2019. június 21. és 2019. július 04. között: 11.900.- helyett 10.115.- HUF 
2019. július 05. és 2019. július 15. között: 15.900.- helyett 13.515.- HUF 
Helyszíni nevezés esetén: 19.000.- HUF 
A regisztrációs pultnál a BM/HM dolgozókat kérjük, hogy mutassák fel a szolgálati 
igazolványukat! 
 
Szabad Futamok (egyéni és családi nevezéssel): 09:00 és 09:15 
Szabad futam esetén nem kötelező minden akadály teljesítése. 
 
Egyéni nevezés esetén: 
NEVEZÉSI DÍJAK 15% KEDVEZMÉNNYEL:  
2019. június 20-ig: 6.900.- helyett 5.865.- HUF 
2019. június 21. és 2019. július 04. között: 7.900.- helyett 6.715.- HUF 
2019. július 05. és 2019. július 15. között: 8.900.- helyett 7.565.- HUF 
Helyszíni nevezés esetén: 10.900.- HUF 
A regisztrációs pultnál a BM/HM dolgozókat kérjük, hogy mutassák fel a szolgálati 
igazolványukat! 
 
Családi nevezés esetén: 
Maximum 2 felnőtt és 2 gyermek (9 éves kor felett). Felnőttek esetén családtagok nevezését 
várjuk, gyermekek nem szükséges a családi kapcsolat. A családi nevezési díj az összes fő 
nevezési díját magában foglalja. BM/HM dolgozói kedvezmény a családi futamra nincs. 
2019. június 20-ig: 12.900.- HUF 
2019. június 21. és 2019. július 04. között: 14.900.- HUF 
2019. július 05. és 2019. július 15. között: 16.900.- HUF 
Helyszíni nevezés esetén: 19.900.- HUF 
 
NEVEZÉS: WWW.HUNHARCOS.HU 
 
A fenti futamoktól függetlenül, délután 14:00 után gyermek futam indul. A gyermek 
futam ingyenes, részvétel maximum 11 éves korig, felnőtt felügyelettel. 



 
Belépő kísérők számára: 
Felnőttek: 2.000.- HUF 
Gyermekek: 1.500.- HUF 
 
 
FELKÉSZÜLÉS A FORCE GYM-BEN BM/HM DOLGOZÓK RÉSZÉRE: 

A Force Gym a BM/HM dolgozók számára az alábbi árakat biztosítja: 
Open Gym belépő: 1.000.- HUF 
Csoportos óra jegyek és bérletek: 35% kedvezmény 
 
A kedvezmények igénybevételéhez a BM/HM dolgozókat kérjük, hogy mutassák fel a 
szolgálati igazolványukat a pultnál! 
 
További információ a honlapon: https://forcegym.hu/start/  

 

ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSE A VERSENYRE: 

A Hun Harcos önkéntesek jelentkezését várja a 2019. július 15-21-i hétre (egész hétre 
akadályépítők; versenynapra akadály melletti segítők, fotósok, adminisztrátorok, egyéb 
segítők). Péntek-szombaton az önkéntesek számára sátrazási lehetőség, versenynapon étkezés 
biztosított. Az önkéntes munkáért az év során felhasználható ingyenes nevezés jár. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Fábián Miklós: 
hunfoglalas@gmail.com 
+36 70 385 2084 
 
Forgács Rita 
ritaforgacs91@gmail.com 
+36 30 822 9339 


