
 

EMLÉKFUTÁS 
 

az 1956-os Forradalom 
65. évfordulója alkalmából 

 
           Időpont: 2021. október 23. (szombat 9:30) 
 
           Rendezők:  XV. kerületi Önkormányzat                                                                                           
                    Budapesti Atlétikai Szövetség   
      

Helyszín, a rendezvény központja:  

 Budapest XV. kerület, Budai II László Stadion (1152 Budapest, Széchényi tér 8-10.) 

Futás útvonala:  

 Táv: 1956 méter 

 Rajt/Budai II László Stadion - Epres sor – Fő út – Öregfalusi u. – Kisfaludy u. – Epres sor - 
Cserba Elemér u. - Fazekas u. – Szentmihályi út (benzinkút) - Széchenyi tér (Bányász park) - 
Cél/Budai II László Stadion         

 A futás zárt, biztosított útvonalon történik. 

Időrend és emlékfutás távja: 
 07:30  Regisztráció, helyszíni nevezés, rajtszámok átvétele  

09.10     Közös zenés bemelegítés 
09:25 Köszöntő                                                                                                                  
09:30  RAJT 

           10:15 Tombolasorsolás   

Nevezés:  

 Előnevezés: 2021. október 22-ig (péntek) 12.00 óráig lehetséges elektronikusan a 

marek.csaba@bpxv.hu e-mail címen. 

Az iskoláktól csak előnevezést fogadunk el, az iskolák számára küldött nevezési adatlapon!  

 Helyszíni nevezés: 2021. október 23-án a Budai II. László Stadion 7.30 órától 09.00 óráig. 

Információk:  

 Rajtszám átvétele és regisztráció 
Az EMLÉKFUTÁS résztvevői a helyszíni regisztrációt követően öntapadós rajtszámot kapnak. A 
rajtszám viselése kötelező. 
Öltözési lehetőséget és ruhatárat biztosítunk. 

Díjazás:  

 A célba érkezéskor mindenkit frissítővel és müzli szelettel várunk. 

 Minden futó a rajtszámával tombolasorsoláson vesz részt, ahol 80 nyereményt sorsolunk ki. 

 A tombola sorsolás fődíjai: 
o Családi belépő a Fővárosi Állat-és Növénykertbe  
o Családi belépő a Csodák palotájába  
o Családi belépő az Aquawold Resort Budapest Hotel és Élményfürdőbe 

 Egyéb tombola nyeremények: hátizsákok, focilabdák, kosárlabdák, egyéb sportszerek, termoszok 
stb. 

Nevezési díj nincs! 

További információk: 
További információkért Budapest XV. kerület Önkormányzatához (1153 Budapest Bocskai u. 1-3., 
Tel:06-1/305-3146) vagy a Budapesti Atlétikai Szövetséghez (1053 Budapest, Curia u. 3. 1 ½ e., Tel:06- 
1/266-4125) lehet fordulni. 

A sportfesztiválon csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt és felügyelete alatt lévő 18 év 
alatti kiskorú vehet részt. A versenyen saját felelősségére bárki indulhat, akinek egészségi és 
edzettségi állapota megfelel, és elfogadja, betartja a versenyszabályzatot. 
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