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A Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség (MSTSZ) terepfutó versenyt hirdet:  
 
 
Időpont: 2014. július 26. 
 
Rajt: 8:00 tömegrajt 
 
 
Távok:  

Budapest Terep Kupa (Ultramaraton) 
85,9 km - 3063 m szintemelkedés - szintidő: 14 óra 
A nyílt versenyen 1996-ban, vagy korábban születettek indulhatnak. 

Budapest Terep Maraton 
44,3 km - 1433 m szintemelkedés - szintidő: 7 óra 
A nyílt versenyen 2000-ben, vagy korábban születettek indulhatnak. 
Az 1997-2000 között született versenyzők részére külön versenyt hirdetünk. Az 1-3 
helyezett női és férfi versenyzők kupát kapnak. 

Budapest Terep Félmaraton 
21,6 km - 579 m szintemelkedés - szintidő: 4,5 óra 
A nyílt versenyen 2004-ben, vagy korábban születettek indulhatnak. 
Az 1997-2000 és 2001-2004 között született versenyzők részére külön versenyt 
hirdetünk. Az 1-3 helyezett női és férfi versenyzők kupát kapnak. 
 
Budapest Terep Minimaraton  
8,1 km - 300 m szintemelkedés - szintidő: 2 óra 
A nyílt versenyen 2008-ban, vagy korábban születettek indulhatnak. 
Az 1997-2000, 2001-2004 és2005-2008 között született versenyzők részére külön 
versenyt hirdetünk. Az 1-3 helyezett női és férfi versenyzők kupát kapnak. 
 
 
A Budapest Terep Kupa Minimaraton távja része lesz a MAHFUSZ által 
szervezett Inov 8 Hegyifutó Kupasorozatnak: http://www.mahfusz.hu/cikk/inov-
8_hegyifuto_kupasorozat_2014 
Kategóriák: Női, Férfi: U20, 
                                   Felnőtt:20-39, 
                                   40-49, 
                                   50+ 
 
Időmérés: 
 
SPORTIDENT dugókás időmérő rendszerrel - a dugóka letéti díja 6.000 Ft, amit a 



rajtszám felvételekor kell leadni. A letéti díjat a dugóka leadása után a célban kapják 
vissza a résztvevők. A dugókák megőrzése és visszajuttatása a versenyző felelőssége. 
 
 
Rajtszámok felvétele: 
 
6:15-től 7:45-ig történik a rajtban. 
 
 
Frissítés: 
 
Az útvonal mentén 10 km-ként folyadékot biztosítunk. 
A frissítőpontok kínálata: víz, kóla, energia ital, gyümölcslé, gyümölcs, paradicsom, 
csoki, keksz, szőlőcukor, kenyér. 
Tusolási lehetőség a célban. 
 
 
Díjazás:  
 
A Budapest Terep Kupa női és férfi győztese a MAGYAR TEREPFUTÓ KUPA 2014. évi 
győztese. 
Versenyenként az első három női és férfi versenyző kupát kap. 
Minden szintidőn belül célba érkező oklevelet és technikai pólót kap. 
Az ultramaraton célba érkezői hosszú ujjú technikai pólót kapnak.  
A verseny nem pénzdíjas. 
 
 
Útvonal ellenőrzés: 
 
A rendezőség a verseny útvonalán bárhol ellenőrizheti a versenyzők áthaladását. 
Ellenőrzőpont kihagyása automatikus kizárással jár. 
 
 
 
Rajt/Cél helyszíne: 
 
Budapest II. ker. Szabadság utca 23. 
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 
 
 
 
A rajt megközelítése tömegközlekedéssel:  
 
- Kettes metróval a Széll Kálmán térig > 61-es villamossal Széll Kálmán tértől a 
hűvösvölgyi végállomásig > 64-es vagy 164-es busszal a Községház utcáig > onnan 
balra a Községház utcába > majd kövessük a felfestett nyilakat. 
 
http://www.utvonalterv.hu/ 
 
 
 
 



 


