(Kérjük, görgess lejjebb a magyar verzióért!)
Dear Fellow Runners!
First of all, we should like to thank you for entering for the BUD Runway Run airport race on 1 September
2018 at 11:00 a.m. Saturday, for which you have successfully registered.
In case of bad weather (cloudburst, thunderstorm, lightning, etc.) the start can be postponed by max. 2
hours, i.e., until 01:00 p.m. on the day of the race. In case of permanent stormy weather, we shall
arrange the competition the following day, 2 September 2018 Sunday starting at 11:00 a.m.
As the airport is not a usual race venue; briefly, we sum up what you should pay attention to during the
race.
Transport and parking
The venue of the race can be well accessed also by public transport by bus number 200 E, which
transports passengers from Kőbánya-Kispest and from Terminal 2 of the airport in every 10 minutes. The
trains of the railway company (MÁV) arrive at 20-30 minutes’ intervals at the Ferihegy stop from the
Western Railway Station (Nyugati Pályaudvar).
Those who arrive by car can use the large car park in front of Terminal 1 free of charge, where we
provide parking spaces for 250 vehicles during the period of the race.
Receiving starting numbers on the day of the race
Starting numbers can be received on 1 September Saturday from 8:30 a.m. to 10:00 a.m. at the race
centre, which we set up at Terminal 1 of the Franz Liszt International Airport (Location:
https://bit.ly/2LftG85)
It is important that everybody should bring their card (ID card or passport) that they specified when
registering via the Internet because only thereby can they enter the security zone of the Airport, the
venue of the race.
At the registration (the departure hall on the left-hand side after the entrance of Terminal 1) the
runners and their previously registered companions can take over the starting package on the basis of
their name, at the specific desk set up in alphabetical order, in which they will find the starting number
equipped with a time-measuring chip, the race strip and competitor’s armband.
Before the race, you can find dressing rooms in the corridor on the right-hand side. After changing
clothes, you can leave your luggage for the duration of the race in the cloakroom/safe deposit located
opposite the check-in desks.

After changing and leaving your luggage, before running we propose that you should visit the Expo hall
where, in addition to free of charge foot position diagnostics and running shoes test, several exhibitors
are looking forward to seeing you.
Before and after the race, upstairs our masseurs will coddle you by putting on free of charge kinesio tape
and 10 minutes pre-race massage.
Terminal 1

Security rules
Each runner is obliged to wear a runner strip provided by Under Armour and BUD, from leaving Terminal
1 up to returning. During the race, each runner must run in the BUD Runway Run strip; wearing individual
or team T-shirts is not allowed, only after having left the venue of the race, at the Race Center. The air
company sponsor of the event is Qatar Airways. Please, do not wear any products with the logo of any
other air company, e.g. baseball cap, during the race, i.e., during running!
When leaving the building of Terminal 1, runners may carry only a mobile phone or a small camera (that
can be held in one’s palm or pocket).

Everything else, back sacks, bags, etc. must be left at the left-luggage office. Those who go on to
another country from Budapest can leave their suitcase also at the secure left-luggage office in the
terminal.
Important information
Before the race, the Terminal must be left until 10:40 a.m. at the latest and you should go to the
starting zone located approx. 200 meters away, where warming-up exercises will start.
At the same place, you will be provided with refreshments. You can go back to the building only after
the completion of the race. When you return, the staff will remove the competitor’s armband worn on
the wrist.
On the part in front of the Terminal, sideways, mobile lavatories will be set up, which you can use also
before the race.
Running course

Children’s heat
The warming-up exercises for the children’s heat will be held by Szimonetta Simon from 10:20 a.m. After
that, the children’s heat will start at 10:30 a.m. Children will run home after covering 1500 meters
distance.
Accompaniment beside children: In accordance with the invitation to the race, 1 companion per child
can take part in the competition free of charge, however, they must register. Companions can cheer for
the youngest runners on the area of starting and finishing, and then after the running they can wait for
each other in the building of Terminal 1, at the playing corner developed for this purpose. It is important
that each participant of the children’s race will be a winner; there will be no time-measuring and
announcement of the results for them.

Adult race for 5 km and 10 km
Running will be designated along a 5 kilometre long track, on the runway. Competitors entering for 5
kilometres will perform one lap, while those competing in 10 kilometres distance will perform two laps.
At 10:50 a.m., we are holding joint warming up controlled by Szimonetta Simon, and then the
competitors for both distances will start at the same time, jointly at 11:00 a.m.!
We ask faster runners to take a position in front while slower ones further back in the starting zone. As
during the race we measure net time, it is of no significance when specific runners pass the starting-line
and start running. The chip can be found in the starting number, which should be fastened on the front
of the T-shirt.
At the fifth kilometre of the race, approx. 100 metres from the finishing gate, we develop the turning
point where runners who run 5 kilometres must proceed straight towards the finishing line, while we
shall turn those who perform 10 kilometres back for another lap! Please, follow the instructions of traffic
controllers and wear your starting number in the front so that our colleagues could see in what distance
you are running and could help.

Providing emergency assistance
During the period of the BUD Runway Run, the AMS airport ambulance service is at the competitors’
disposal with an ambulance car with operating facilities. In case of indisposition or accident, please,
immediately notify the organisers of the race or the staff members of the ambulance service, who are
going to be available in the starting/finishing zone.

Meals, beverages
For security reasons, it is forbidden to bring in any food or water to the venue of the race, the running
track. At the race centre, after the running, the catering partner of Budapest Airport, SSP will provide
sandwiches and soft drinks for the participants of the race.
Along the route of the race, at the external turning point, a refreshment point will be available for the
runners. At this point, the organisers will provide mineral water and isotonic beverages. Please, throw
the empty cups, after taking refreshments, exclusively into the dustbins designated for this purpose; no
litter should get on the concrete of the running track!
After you have run home, once arrivals medals and arrivals packages have been taken over, we shall
distribute refreshing water beside the stage.
When you run home, we shall make photos of you, which you can download free of charge after the race.
We ask the runners completing the race to possibly stay in the finishing zone and encourage the rest of
the runners until completion of the race. The race will probably end until 12:15 a.m. at the latest on the
running track. Once the race has ended, when having returned to Terminal 1, we shall distribute the
Finisher Bags on the basis of the starting numbers and after the race, for security reasons, we shall take
off the competitor’s armbands.
Anybody who has left the venue of the race and has returned to the race centre will be no longer able
to go back again to the running track.
Following the race, we shall provide the runners with the possibility to have a shower. We shall place the
shower cabins on the car park located in front of Terminal 1. Please, take the necessary towel with you
for taking a shower.
Prize-giving ceremony
The prize-giving ceremony of the BUD Runway Run will be probably held at 01:00 p.m. at the race
centre, in the central hall of Terminal 1. Terminal 1 as race centre will be available to competitors and
their companions until 02:00 p.m.
Should you have any questions concerning the race, please, write to the email address:
budrunwayrun6.0@gmail.com.
Kind regards, the organising team of the Runway Run!

Kedves Futótársak!
Először is szeretnénk megköszönni, hogy 2018. szeptember 1-én, 11:00 órakor, szombaton indultok a
BUD Runway Run repülőtéri futóversenyen, amelyre sikeresen regisztráltatok.
Rossz idő esetén (felhőszakadás, zivatar, villámlás stb.) a rajtot a verseny napján max. 2 órával lehet
elhalasztani, azaz 13:00 óráig. Elhúzódó viharos idő esetén a versenyt másnap, 2018. szeptember 2-án
vasárnap 11:00 órai rajttal rendezzük meg.
Mivel a repülőtér nem egy szokványos versenyhelyszín, ezért röviden összefoglaljuk, hogy mire kell
odafigyelni a verseny alatt.
Közlekedés és parkolás
A verseny helyszíne tömegközlekedéssel is jól megközelíthető a 200 E jelű autóbusszal, amely KőbányaKispesttől, illetve a repülőtér 2. Termináljától 10 perces időközökkel szállítja az utasokat. A MÁV
szerelvényei 20-30 perces időközökkel érkeznek a Ferihegy megállóhoz a Nyugati Pályaudvarról.
Az autóval érkezők díjmentesen használhatják a 1. Terminál előtti nagy parkolót, amelyben 250 jármű
számára biztosítunk helyet a verseny idejére.
Rajtszám felvétel a verseny napján
A rajtszámot felvenni szeptember 1-én, szombaton, 8:30 – 10:00 óra között lehet a versenyközpontban,
amit a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminálján rendeztünk be. (Helyszín:
https://bit.ly/2LftG85 )
Fontos, hogy mindenki hozza magával azt az igazolványt (szig. vagy útlevél), amit az internetes
regisztrációnál megadott, mert csak így léphet be a Repülőtér biztonsági zónájába, a verseny
helyszínére.
A regisztrációnál (1. Terminál bejárat után bal kéz fele eső indulási csarnok) a futók és előzetesen
regisztrált kísérőjük nevük alapján, ABC szerint beosztott pultnál vehetik át a rajtcsomagot, amelyben az
időmérő chippel ellátott rajtszám, versenypóló és a versenyzői karszalag lesz.
A verseny előtt az öltözőket a jobb oldali folyosón találjátok. Az átöltözést követően a check-in pultokkal
szemben található ruhatárban/értékmegőrzőben adhatjátok le csomagjaitokat a verseny idejére.
Az átöltözést és csomagleadást követően, a futás előtt javasoljuk, hogy látogassatok el az Expócsarnokba, ahol ingyenes lábállás diagnosztika és futócipőteszt mellett több kiállító is vár benneteket.
A verseny előtt és után az emeleten masszőrjeink ingyenes kinesio tape felrakással és 10 perces
átmozgató masszázzsal kényeztetnek.

Biztonsági szabályok
Minden futó köteles az Under Armour illetve a BUD által biztosított futómezt viselni a 1. Terminálból
történt kilépéstől egészen a visszaérkezésig. A verseny alatt minden futónak a BUD Runway Run mezében
kell futnia, nincs mód az egyéni vagy csapat pólók viselésére, csak a verseny helyszínének elhagyása
után, a Race Centerben. Az esemény légitársasági szponzora a Qatar Airways. Kérjük, hogy a verseny
idején, azaz a futás alatt más légitársaság logójával ellátott terméket, pl. baseball sapkát ne viseljetek!
A futók az 1. Terminál épületéből kilépve csak mobiltelefont vagy kisméretű (tenyérben, zsebben
könnyen elférő) fényképezőgépet vihetnek magukkal.
Minden mást, hátizsákot, táskát stb. a csomagmegőrzőben kell leadni. Aki Budapestről tovább utazik, a
bőröndjét szintén az 1. Terminálon lévő biztonságos csomagmegőrzőben hagyhatja.

Fontos infó
A verseny előtt a terminált legkésőbb 10:40-ig el kell hagyni és ki kell menni a kb. 200 méterre lévő
rajtzónához, ahol a bemelegítés veszi kezdetét. Ugyanitt frissítéssel is várunk benneteket. Az épületbe
csak a verseny végeztével tudtok visszamenni. A visszatérés során a személyzet a csuklón viselt
versenyző karszalagot eltávolítja.
A terminál előtti részen, oldalt mobil wc-k kerülnek felállításra, melyeket a verseny előtt is tudtok
használni.

Gyerek futam
A gyerekfutam bemelegítését 10:20-kor kezdődően Simon Szimonetta tartja. A gyerek futam ezt
követően 10:30-kor startol. A gyerekek 1500 méter megtétele után érnek célba.
Kísérés a gyerekek mellé: a versenykiírás értelmében gyermekenként 1 kísérő vehet részt a versenyen
díjmentesen, mely azonban regisztrációhoz kötött. A kísérők a rajt- és célterületen szurkolhatnak a
legkisebbeknek, majd a futást követően az 1. Terminál épületében, az erre kialakított játszósarokban
várhatják be egymást. Fontos, hogy a gyermekverseny minden résztvevője nyertes, számukra időmérés
és eredményhirdetés nem lesz.

Felnőtt verseny 5 km-es és 10 km-es távokon
A futás egy 5 kilométer hosszú pályán, a kifutón kerül kijelölésre. Az 5 kilométeren induló versenyzők
egy kört, míg a 10 kilométeres távon indulók két kört teljesítenek.
10:50-kor közös bemelegítést tartunk Simon Szimonetta irányításával, majd mindkét táv versenyzői
egyszerre, közösen rajtolnak el, 11:00-kor!
Kérjük, hogy a gyorsabb futók elől, míg a lassabbak hátrébb helyezkedjenek el a rajtzónában! Mivel a
verseny során nettó időt mérünk, így nincs jelentősége annak, hogy ki mikor halad át a rajtvonalon és
kezdi meg a futást. A chip a rajtszámon található, melyet a póló elejére kérünk feltűzni!
A verseny ötödik kilométerénél, a célkaputól kb. 75-100 méterre alakítjuk ki azt a fordítót, ahol az 5
kilométert futóknak tovább egyenesen kell haladniuk a célba, míg a 10 kilométert teljesítőket
visszafordítjuk a második körre! Kérjük, kövesd a forgalomirányítók utasításait és rajtszámodat elől
viseld, hogy kollégáink lássák, mely távon versenyzel és segíthessenek.

Sürgősségi biztosítás
A BUD Runway Run ideje alatt az AMS repülőtéri mentőszolgálat egy rohamkocsival áll a versenyzők
rendelkezésére. Rosszullét vagy baleset esetén kérjük, hogy azonnal értesítsétek a verseny szervezőit
vagy a mentőszolgálat munkatársait, akik a rajt/cél zónában állnak majd rendelkezésre!
Étkezés, italok
A verseny helyszínére, a futópályára saját élelmet vagy vizet bevinni biztonsági okokból tilos! A
versenyközpontban, a futás után a Budapest Airport catering partnere, az SSP biztosít szendvicseket és
üdítőitalokat a verseny résztvevői számára.
A verseny útvonalán, a külső fordítónál egy frissítőpont áll a futók rendelkezésére. Ezen a ponton
ásványvizet és izotóniás italt biztosítanak a szervezők. Kérjük, hogy a frissítés felvétele után az üres
poharakat kizárólag az erre kijelölt szemetesekbe dobjátok, ne kerüljön szemét a kifutópálya betonjára!
A célba érkezést követően, a befutóérem és a befutó csomagok átvétele után frissítő vizet osztunk a
színpad mellett.
Célba érkezésnél fotókat készítünk rólatok, melyet ingyenesen tölthettek majd le a versenyt követően.
Kérjük, a versenyt befejező futók lehetőség szerint maradjanak a célzónában és bíztassák a többi futót a
verseny befejezéséig. A verseny várhatóan 12:15-kor véget ér a futópályán. A verseny végeztével a 1.
Terminálba visszatérve a rajtszámok alapján osztjuk ki a Finisher Bageket, illetve a versenyzői
karszalagokat a verseny után – biztonsági okokból – levesszük.
Aki a verseny helyszínét elhagyta és visszajött a versenyközpontba, már nem tud ismét visszamenni a
kifutópályára.
A versenyt követően zuhanyzási lehetőséget biztosítunk a futóink számára. A zuhanykabinokat az 1-es
Terminál előtti parkolóban helyezzük ki. Kérjük, hogy a tusoláshoz szükséges törülközőt hozzatok
magatokkal!
Díjátadó
A BUD Runway Run díjátadó ünnepségét várhatóan 13:00-kor tartjuk a versenyközpontban, az 1.
Terminál központi csarnokában. Az 1. Terminál, mint versenyközpont 14:00 óráig áll a versenyzők és
kísérőik rendelkezésére.
Amennyiben a versennyel kapcsolatban
budrunwayrun6.0@gmail.com e-mail címre!
Üdvözlettel , a Runway Run szervezői csapata!
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