2018. 04. 14-15.
Budapest, Margitsziget
www.futanet.hu

A verseny fővédnöke: Tarlós István - Budapest főpolgármestere
Védnökök:
Balog Zoltán – emberi erőforrások miniszter
Novák Katalin – család és ifjúságért felelős államtitkár
Varga Mihály - nemzetgazdasági miniszter
Dr. Simicskó István - honvédelmi miniszter
Révész Máriusz – kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős
kormánybiztos
Rajtok és távok
Április 14. szombat
Rajt/cél: Margitsziget, központi út, a Margitszigeti Víztorony közelében

10:30 : Telekom Vivicittá 3×2 km váltó
11:30 : Telekom Minicittá iskolai nevezők 1. futama - 2400 m
12:00 : Telekom Minicittá iskolai nevezők 2. futama - 2400 m
12:15:

Telekom Vivicittá Gyaloglás - 2400 m

12:45:

Telekom Minicittá egyéni nevezők futama - 2400 m

13:30:

SUHANJ! Fogyatékkal Élők Futama - 940 méter

14:00:

Telekom Vivicittá Családi Futás - 940 méter

15:00:

Telekom Midicittá 7 km

Április 15. vasárnap
Rajt/cél: Margitsziget, Központi út, a Margitszigeti Víztorony közelében

09:00:

Telekom Vivicittá Félmaraton

09:00:

Telekom Vivicittá Félmaraton Párban és Trió

13:00:

Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10km)

Az esemény versenyigazgatója, Kocsis Árpád a következőt
nyilatkozta:
- Az 1986 óta élő hagyomány tovább folytatódik és visszatér a
Margitszigetre. A Vivicittá mindig elhozza a tavaszt és a 10
különböző táv lehetőséget nyújt a résztvevők tízezreinek, hogy
ismét átéljék a futás, a mozgás, a sportos közösség adta egyedi
élményeket. Az esemény remek propagandája az egészséges
életmódnak, fontos eleme a "sportoló nemzet" gondolatának.
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Bemelegítések
Szombat
11:05-11:15

Nagyszínpad – Lékó Zsanett (Gilda max)

11:35-11:45

Nagyszínpad – Lékó Zsanett (Gilda Max)

12:20-12:30

Minicittá egyéni, Suhanj! futam, Családi futás
(nagyszínpad)- Gyurkovics Anikó (Life1)

14:35-14:45

Midicittá (nagyszínpad) – Samu Krisztina (Gilda Max)

Eredményhirdetés
Vasárnap
Félmaraton (nagyszínpad)
Félmaraton párban és trió (nagyszínpad)
Telekom Vivicittá (10km) (nagyszínpad)

10:50
10:50
14:00

Számok, adatok
Tavaly több mint 28 ezer sportember nevezett az eseményre, ezzel Magyarország
legnépesebb tavaszi futóünnepe volt.
Magyarország több, mint 1100 településéről neveztek futók az eseményre.

A nevezési létszámok alakulása 1986 óta
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Legtöbb nevezőt adó megyék:
1.
2.
3.
4.
5.

Budapest
Pest megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron
Bács-Kiskun megye

Legtöbb nevezőt adó kerületek:
1. XI ker.
2. XIII ker.
3. III ker.

Szombati távok:
11500 nevező érkezik a szombati távokra.

Vasárnapi távok:
Közel 17000 nevező indul neki a versenyszámoknak. 8500 nevező (Telekom Vivicittá félmaraton).
2600 nevező (félmaraton párban és trió). 6000 nevező (Telekom Vivicittá-10km).

Történelem:
Az 1984-ben Olaszországban indult tömegsportrendezvényhez 1986-ban csatlakozott Budapest,
aminek keretében 15 éven keresztül 12 kilométeres versenyeket rendeztek. Az első győztesek a
férfiaknál holtversenyben Szász László és a brit Hugh Jones, a nőknél Szabó Karolina. A BSI
2001-től kezdte fejleszteni a programot (ekkor indult a Minicittá, Midicittá), a családi futás 2010től, míg a félmaraton 2011-től része a rendezvénynek.

Külföld:
Várható külföldi állampolgárságú futók száma: 2100 fő.
Várható futóturisták: 4500 fő.
Várható vendégéjszakák: 14.300 éj.
Jelenlegi országok száma: 84 nemzet - Még soha ennyi nemzet nem futott együtt Budapesten.
Várható össz költés: 522 millió Ft.

Érdekes nemzetek:
- Legnagyobb küldő országok: Németország, Franciaország, Szlovákia, Egyesült Királyság és

az USA.

- Legmesszebbiek: a bolygó ellentétes feléről, Új-Zélandról érkeznek 3-an,
de érkeznek résztvevők szép számmal minden kontinensről és
egész egzotikus helyekről, mint például Kongóból,
Indonéziaból, Venezuelából és Grúziából.
Az eseményt csak rendkívül későn, január végén tudtuk meghirdetni, meg
kellett várnunk a választások időpontjának a bejelentését. Így idén először
nem nőtt a külföldi résztvevők száma, várhatóan 5-10%-kal marad el a
tavalyi csúcs évtől.
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Telekom
A digitális világ lehetőségei révén megújul a tömegsport is. Idén személyre szabott videót
kaphat minden futó.
A megerősített 4G hálózat teszi lehetővé annak a tavalyi Vivicittán tesztelt helyszíni
kamerarendszernek a működését is, amelynek segítségével az idén akár minden futó számára
elkészülhetnek a személyre szabott videók. A még ma is ritkaságszámba menő technológiai
megoldással a futást robotkamerák és drónok rögzítik, a rajtszámhoz kapcsolt chip pedig abban
segít, hogy a rendszer be tudja azonosítani a versenyzőket. Az így készült felvételekből jön létre a
futók egyedi, személyre szabott videója, melyet a regisztrációkor megadott email címükre kapnak
meg. A chippel nem rendelkező futók a toltsdfelelmennyel.telekom.hu oldalon futási adataik
megadásával tudják megrendelni a saját célba érésüket rögzítő videót. Tavaly a fővárosi futásra
terjedt ki a rendszer, a 10 és 21 km-es távon teljesítőket lepték meg videóval, míg idén már a vidéki
versenyek résztvevőiről is készül videó, amely saját célba érkezésüket rögzíti. Ebben az évben
továbbfejlesztették a technológiát, így most a hosszú távokon indulók személyre szabott
kisfilmjének egyedi tartalma is gazdagabb lesz. Az akár 40 000 videó elkészítéséhez új motorral és
a tavalyihoz képest több mint kétszer annyi, azaz 1 000 számítógéppel fog dolgozni a rendszer.
Javult a kamerák kivágási ideje és optikája is, amely képes
igazodni az időjáráshoz. Mindemellett gyors és lassított
felvételeket mixelnek a videóba az izgalmasabb látvány
érdekében, a befutókat pedig egy helyett két kamerával rögzítik.
A Margitszigeten a Telekom a helyszíni 4G hálózatán felül egy
extra mobil bázisállomást is üzembe helyez, hogy - számolva a
megnövekedett kapacitásigénnyel - biztosítsa a magas színvonalú,
zavartalan mobil hang – és adatszolgáltatást a futók és nézők
részére, valamint a technológiai hátteret a szervezők által használt
elektronikus időmérő rendszer számára.
Tervezz futócipőt appal!
A Telekom idei másik újdonsága a Vivicittán, hogy egy erre az alkalomra fejlesztett applikáció
segítségével bárki egyedi cipőgrafikát tervezhet a http://toltsdfelelmennyel.telekom.hu oldalon.
Azok között, akik a kész alkotásokat feltöltik az Instagramra és a képeket #toltsdfelelmennyel és
#telekomvivicitta hashtagekkel látják el, a Telekom Alcatel Moveband okoskarkötőt sorsol ki.
Jótékonysági futás az autizmussal élőkért
A Telekom az idei Vivicittá versenyen is szervez jótékonysági futást és adománygyűjtést az
autizmussal élőkért. A kétnapos verseny első napján, április 14-én szombaton, a Margitszigeten áll
rajthoz az a futócsapat, amelynek tagjai többek között olyan profi sportolók, mint az FTC
jégkorongcsapatának képviseletében Tóth Renátó és Kovács Viktor csatárok, Pleszkán József
kapus, az FTC U10-es jégkorong csapatának játékosai és Madaras Norbert vízilabdázó, Lisztes
Krisztián, 49x-es válogatott labdarúgó, az FTC utánpótlás szakmai koordinátora, Theo Schneider
az FTC utánpótlás igazgatója, Bedák Pál és Kótai Mihály ökölvívók és Lőrincz Krisztina,
parasportoló-sífutó. A csapatot színesíti Gogetinho - Novák Dániel, az FTC FIFA18 e-sportoló
csatlakozása is.
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Szentkirályi ásványvíz
A Telekom Vivicitta Városvédő futás hivatalos ásványvize, a Szentkirályi a versenyt
megelőzően adománygyűjtő játékra invitálja a futókat, hogy lefutott kilométereikkel
támogassák a Szentkirályi Általános Iskola kültéri tornapályájának építését.
A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. ezúttal arra buzdítja a sportolni vágyókat, hogy a
tavasz legnagyobb futóeseményét megelőző hetekben futásukkal támogassák a Szentkirályi
Általános Iskolát.
A lefutott kilométerek regisztrálása futás után, futóapplikációk fotóinak elküldésével
történik, amelyeket a Szentkirályi Ásványvíz hivatalos Facebook oldalán üzenetben lehet
küldeni április 13-án 12:00 óráig. Minden lefutott kilométer 500 forintnak felel meg, melyek
a képek elküldésével összeadódnak, az aktuális állás pedig folyamatosan nyomon követhető
a Szentkirályi ásványvíz Facebook oldalán. A vállalat egymillió forint összegyűjtését tűzte
ki célul, amelyet a Szentkirályi Általános Iskola diákjai számára épülő szabadtéri
tornapályára fordítanak, ezzel támogatva a gyerekek egészséges fizikai fejlődését. A iskola
diákjai korábban együtt sportolhattak Túróczi Rékával,
a Szentkirályi futónagykövetével, aki idén is segíti a
felkészülésben a vállalat futócsapatát. A kampány
végén két darab POLAR M200 pulzusmérő talál
gazdára; az egyiket a legtöbb kilométert összegyűjtő, a
másikat a gyűjtésben résztvevők közül április 13-án
kisorsolt futó kapja.

Az Erste Max Hitelkártya ajándéka - töltsd le a célfotódat díjmentesen.
A 33. Telekom Vivicittá Városvédő Futás félmaratoni és 10 kilométeres célba
érkezői, az Erste Max Hitelkártya jóvoltából, ingyen letölthetik a bsi.futofoto.hu
oldalról a jövő hét második felétől a befutófotójukat.
A képek nagy felbontású oklevél formátumban, vagy
egyszerű befutóképként is elérhetők.
Keresd a rólad készült fotót a www.bsi.futofoto.hu
oldalon.
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Legek a 33. Telekom Vivicittá Városvédő Futáson
A férfiak között a legidősebb az idén nyáron 85. életévét betöltő Kenyér Imre, aki a 10 kmes futáson rajtol. A félmaratonon a legidősebb a 79 éves Richter Ferenc. A nőknél a 10 kmen induló Sztarenszky Tiborné a korelnök, aki a verseny előtt néhány nappal ünnepelte a
83. születésnapját. Összesen 60 hetven évnél idősebb futó nevezett.
A 33. Telekom Vivicittá Városvédő futás legnépszerűbb távja a félmaratoni, amelyen az
indulni vágyók száma elérte a 8200 főt. Összesen 1500 első félmaratonját futó versenyző
nevezett (48% nő). A hétvégén az indulók aránya nemek szerint: 51% nő és 49% férfi,
Összesen 174 születésnapos futót ünneplünk a hétvégén. Összesen 21300db érem kerül
kiosztásra, melyeknek az össz. súlya 1371kg.

6 frissítő állomás várja majd a futókat:

Hírességek / ismert emberek
Józsa Gábor

Ónodi Eszter
Thuróczy Szabolcs
Kovács Lehel

olimpikon maratonista
olimpikon, világbajnoki
ezüstérmes úszó
színművész
színművész
színművész

Pásztor Ádám

musical színész

Verrasztó Dávid

Pásztory Dóra
Fenyvesi Zoltán
Vecsey H. Miklós

Füstös Bálint
Lábas Viktória
Törőcsik Kristóf

kétszeres paralimpiai
úszó
színész, kerekesszékes
sportoló
színész
Margaret Island gitáros
Margaret Island énekese
Margaret Island gitáros

Ónodi Eszter

Józsa Gábor

vivicittá 10km
félmaraton trió
félmaraton trió
félmaraton trió
félmaraton trió
félmaraton
párban
félmaraton

Lábas Viktória

félmaraton
3fős váltó
3fős váltó
3fős váltó
3fős váltó

Kovács Lehel

Thuróczy Szabolcs

Verassztó Dávid

Pásztor Ádám

Vecsey H. Miklós
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FÉLMARATONMÁNIA - 4 évszak - 4 félmaraton
A félmaraton a "legyőzhető távolság". Teljesítéséhez már heti
20-25 km lefutása is elég lehet. A félmaraton egy szerethető
távolság is, hiszen elég hosszú, hogy nagyon büszkék
lehessünk a célba érésre, de még nem annyira, hogy ne
látszódjon a vége.
Fuss félmaratont 4 egymást követő évszakban!

Ötpróba

A 2020-as Tokiói Olimpiához
kapcsolódó Ötpróba sorozat 2017
április elején, a Telekom Vivicittá
Városvédő Futáson indult. Egy év alatt több ezren kezdték el
teljesíteni az egyes sportágak kihívásait és gyűjteni a pontokat,
amiket később ajándékokra válthatnak. A sorozat rendszeres és
aktív résztvevői az alap nevezési díjhoz képest kb. 20%-os
nevezési kedvezmény vehetnek igénybe a BSI eseményein.

Fuss 2018-ban 2018 kilométert!
2017 végére közel kétmillió kilométert tettünk meg az akció keretében. A 2018-as kihívást
vállalóknak a cél eléréséhez naponta 5,53 hetente 38,8 vagy havonta 168 kilométert kell
teljesíteniük. 2018. január 1. és december 31. között gyűjtheted a kilométereket. Bárhol,
bármikor, bármilyen terepen futhatsz, csak kövesd nyomon a megtett kilométereket.
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Jótékonyság: Nincs futóverseny jótékonyság nélkül
A BSI 2008 óta rendszeresen áll rendezvényein szervezőként és támogatóként jótékony célok mellé,
így adva teret a sokszor csak szunnyadó adakozó szándéknak. Az elmúlt évek elkötelezett szervező
munkája és persze a futók fogékonysága, segítő szándéka sok szép eredményt hozott ezen a
területen. Ezután is arra törekszünk, hogy az általunk szervezett futóversenyeknek szerves része
legyen a jótékonyság, mert hiszünk az összefogás és a futótársadalom erejében. A BSI által
támogatott jótékonysági akciók eredményeiről folyamatosan tájékoztatunk híreinkben. Számos
alapítványnak biztosítunk sátrat a helyszínen és kommunikációs felületet, ezzel segítjük az
adománygyűjtő és ismeretterjesztő munkájukat.
Tavalyi versenyünk jótékonysági termése 14,2 millió Ft volt! Idei cél 20 millió Ft!

Bátor Tábor

Sportos
Cukorbetegekért
Egyesület
Habitat for Humanity
Magyarország

2017-ben a Bátor Tábor közel 1000 daganatos és krónikusan
beteg gyereket és családjait fogadott táboraiban, hogy gyógyító
élményeken keresztül megváltoztassa az életüket. Most, tavalyi
közel 3 milliós gyűjtésük megduplázása a célja az értük futó
több mint 90 sporttársuknak.
Az egyesület kifejezetten cukorbeteg gyerekek számára szervez
tábort, ahol a sportos programok mellett biztosítják a
folyamatos orvosi felügyelet, dietetikus által összeállított
étrendet, gyógytornász és diabétesz edukátort.
Utcán vagy erdőben élő hajléktalan embereknek és átmeneti
otthonban élő családoknak segítünk, hogy megfizethető szociális
bérlakásba költözhessenek, és új életet kezdhessenek.

Csömöri Családsegítő
Közalapítvány

Az adományokat az akciót befogadó csömöri Családsegítő
Közalapítvány segítségével könyvcsomagok vásárlására
fordítják gyermekotthonok számára

Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület

Egyesület célja, hogy összegyűjtse a felhalmozódó élelmiszer
feleslegeket és ingyenes élelmiszeradományként eljuttassa
azokat 340 000 magyarországi rászorulóhoz, ezzel elősegítve a
szegénység és az alultápláltság csökkenését.
A hospice nem arról szól, hogy elmúlik az élet, hanem arról
szól, hogy még tart! Az Alapítványuk missziója a
gyógyíthatatlan daganatos betegek életminőségének javítása, a
fájdalomcsillapítás és a családtagok lelki támogatása.
Az Őrzők Alapítvány orvosi műszerek vásárlásával segíti a
Klinikán kezelt gyermekek hatékony gyógyítását, támogatja a
szülők folyamatos kórházi, vagy kórház közeli tartózkodását.

Magyar Hospice
Alapítvány
Őrzők Alapítvány

Pálferi Karitász

SUHANJ! Alapítvány

Közös céljuk a lakhatás megteremtése, annak hosszú távú
fenntartása, ezzel együtt az érintettek önértékelésének
helyreállítása, saját tehetségük, erőforrásaik felismerése,
használata.
2016 nyarán megnyitotta SUHANJ! Fitness néven hazánk első
integratív, teljes mértékben akadálymentes, épek és fogyatékkal
élők számára egyaránt nyitott edzőtermét és futóklubját a
Margitszigettől 300 méterre.
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Családok éve:
"Mit ad a Családok éve a magyar családok számára? A válasz
egyszerű: még több megbecsülést és figyelmet, illetve újabb
támogatásokat, kedvezményeket."
Összesen 3 sátorral lesznek jelen a helyszínen:
Egészséges életmód játékok, animátorokkal.
Meseolvasás és mesehallgatás 2 fő óvónővel, játékokkal, berendezéssel.
Kézműves programok, egészséges életmód programok, interaktív játékok.
Fut a cég
2018-ban ismét 9 fordulósós a legaktívabb cégek,
munkahelyi közösségek számára meghirdetett
versenysorozatunk.
A Fut a cég extra sorozat nem sportegyesületek,
alkalmilag összeállt atléták, hanem a cégek,
munkahelyi közösségek versenye, ezért a
részvételnél alapfeltétel, hogy a nevezett
versenyzők egyéni és páros számoknál teljes mértékben, váltóknál a csapattagok
többségében valóban a cég munkatársai, alkalmazottai, azok családtagjai, partnerei,
üzletfelei legyenek.
360 cégtől több mint 5000 futó nevezett.
Félmaraton-bajnokság orvosoknak orvos félmaratoni bajnokság
Külön versenyünkkel lehetőséget kínálunk az egészségünkért dolgozó orvosoknak,
gyógyszerészeknek, pszichológusoknak arra, hogy személyes példamutatásukkal
hívják fel a figyelmet a fizikai aktivitás, a rendszeres testmozgás, vagyis a sport
életminőségre és életesélyekre gyakorolt pozitív hatására.
A verseny időpontja: 2018. április 15. vasárnap, 9 óra
163 orvos nevezett, 55 különböző településről.
Félmaraton bajnokság jogászoknak
Fontosnak tartjuk, hogy teret adjunk különféle
véleményformáló hivatás képviselőinek. Ők saját
példájukkal hiteles szószólói, hogy a rendszeres
mozgás életformává váljon és így segítse az
egészség megőrzését.
A verseny időpontja: 2018. április 15. vasárnap, 9
óra
136 jogász nevezett, 40 különböző településről.
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Fuss jelmezben
Nem szabunk határt kreativitásnak, szabadon szárnyalhat a
fantázia a jelmez megalkotásakor. Külön értékeljük a jelmezes
egyéni futókat és a váltószámokban indulókat, ha minden váltótag
jelmezben fut. Az ő jutalmuk 3-2-1 db a BSI 2018-as versenyein,
szabadon felhasználható egyéni nevezés (az esemény választható).
A BSI 2018-as programja:
Június 10.

7. K&H mozdulj! maraton és félmaraton váltó

Június 16.

Brutálfutás 7.0

Szeptember 9.

33. Wizz Air Budapest Félmaraton

Október 7.

33. SPAR Budapest Maraton®

Október 20.

13. Decathlon Fittaréna

November 24-25.
December 2.

15. Balaton maraton és félmaraton
5. Rossmann Mikulásfutás

Úton-útfélen
A versenyzőket futásuk során, 13 zenei pont várja, ahol felfrissülhetnek vagy erőt
kaphatnak a zene hangulatától.
Zenél többek között: Dj Dominique, Gustavito Band, Hubay Jenő fúvószenekar,
Marching Jazz Band és a Batteria Girasol.
Élő közvetítés
A Sport2 élőben közvetíti a félmaratont 8:45-től 11:30-ig, valamint a www.futanet.hu/live
oldalon is látható lesz, illetve a www.bsi.raceinfo.hu élőben követhető a futók aktuális
helyzete.
Az aznapi forgalmi változásokról
www.forgalmivaltozasok.hu

bővebb

tájékoztatás

itt

található:
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A 2017. évi eredmények
Telekom Vivicittá Félmaraton
Férfiak:
1. Nash, Dan (brit) 1:06:56
2. Galamb Csaba (Karc) 1:06:59
3. Csere Gáspár (BEAC) 1:07:08

Nők:
1. Staicu Simona (Dunakeszi VSE)
1:21:43
2. Rozsnyai Lilla (ELTE SE) 1:22:44
3. Bíróné Molnár Valéria (BEAC)
1:24:51

Telekom Vivicittá (10 km)
Férfiak:
1. Koszár Zsolt (Synergy Fitness) 30:34
2. Józsa Gábor (MAC) 30:53
3. Kovács Tamás (VEDAC) 31:11

Nők:
1. Ohn Kinga (BEAC) 37:48
2. Staicu Simona (Dunakeszi VSE) 38:01
3. Kis Zsanett (MAC) 39:52

Telekom Midicittá (7 km)
Férfiak:
1. Pelsőczy Attila (TFSE) 16:03
2. Kárász Krisztián Zakariás 16:26
3. Al-Hajal Sándor 17:45

Nők:
1. Kenesei Zsanett (BEAC) 18:38
2. Csuta Dorottya (Pegazusok SME)
18:42
3. Szőke-Kiss Anna (GEAC) 19:48

A magyar csúcstartók
Félmaraton:
Kadlót Zoltán, 1996, Belgrád 1:02:22
Kálovics Anikó, 2007, Milánó 1:08:58

Az eddigi legeredményesebb Staicu Simona, aki 8x nyerte a Vivicittát! A férfiaknál
Káldy Zoltán győzött legtöbbször, ő 4x vitte haza az aranyérmet.
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Vivicitta 1986-2017
év
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

1. helyezett férfi (idő)
Szász László, Hugh Jones (GB)(37:39)
Kovács József (35:04)
Ivan Konalov
Zelenák Zoltán
Lubomir Tesacek (32:40)
Káldy Zoltán (33:48)
Káldy Zoltán (33:39)
Ivan Konovalov
Ovidiu Olteanu
Káldy Zoltán (34:43)
Káldy Zoltán (33:46)
Berkovics Imre és
Kliszek Tamás (33:39)
n.a
Berkovics Imre (32:56)
Nicolae Negrau (ROM) (35:15)
Zatykó Miklós (36:05)
Juhász András (36:39)
David Biwott (Kenya) (36:49)
Sági Ferenc (37:11)
Csillag Balázs (36:32)
Minczér Albert (32:22)
Tóth Tamás (35:29)
Nagy Tamás (35:10)
Erkolo Ashenafi (Etiópia) (36:40)
Zsíros Mhály (38:00)
Józsa Gábor (35:09) – vivicitta
Csere Gáspár (1:10:4) –félmaraton

1. helyezett nő (idő)
Szabó Karolina (40:38)
Petrik Éva (40:47)
Barócsi Heléna
Őzéné Sipka Ágnes
Földingné Nagy Judit (38:26)
Barócsi Heléna (39:14)
Barócsi Heléna (38:54)
Barócsi Heléna
Simona Staicu (ROM)
Földingné Nagy Judit (39:33).
Dóczi Éva (38:15)

2012

Józsa Gábor (37:51) – vivicitta
Tommi Hytönen (finn) (1:10:16) - félmaraton

Fuchs Renáta (47:03) - vivicitta
Egervölgyi Lilla (1:27:05) - félmaraton

2013

Kovács Ádám (31:48) - vivicitta
Berecz Lajos (1:10:26) – félmaraton

Erdélyi Zsófia (34:40) - vivicitta
Prokoppné Teveli Petra (1:26:33) - félmaraton

2014

Kovács Tamás (30:40) - vivicitta
Berecz Lajos (1:08:53) - félmaraton

Kis Zsanett (37:34) - vivicitta
Földingné Nagy Judit (1:22:53) - félmaraton

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Simona Staicu (ROM) (37:41)
n.a
Rakonczai Beáta (37:56)
Simona Staicu (HUN) (39:53)
Simona Staicu (39:35)
Staicu Simona (41:31)
Staicu Simona (42:34 )
Kálovics Anikó (39:12)
Tóth Lívia (41:46)
Erdélyi Eszter (37:35)
Kálovics Anikó (39:09)
Julia Leventon (GB) (45:25)
Bátai Réka (45:09)
Coghin Mihaela(ROM) (44:45)
Mihaela Loghin (ROM) (40:18) - vivicitta
Földingné Nagy Judit (1:21:12) - félmaraton

Koszár Zsolt (30:08) - vivicitta
Varga István (01:11:31) – félmaraton
Burucs Ferenc (32:59) - vivicitta
2016 Csere Gáspár (01:07:32) - félmaraton

Staicu Simona (35:58) - vivicitta
Merényi Tímea Krisztina(01:20:32) - félmaraton
Staicu Simona (36:41) - vivicitta
Merényi Tímea Krisztina(01:23:11) - félmaraton

Kozsár Zsolt (30:34) – vivicitta
2017 Dan Nash (GBR) (01:06:56) - félmaraton

Ohn Kinga (37:48) – vivicitta
Staicu Simona (01:21:43) - félmaraton

2015
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Fenyvesi Zoltán
Mit jelent a sport az életedben?
- Aktív kisgyerek voltam, mozgékony, sok plussz

energiám volt, ami máig megmaradt. Az iskolám egy
U alakú épület volt, feltettem egy rendszámot a
kerekesszékemre és ott száguldoztam, mint a Taxi
című filmben.
Sok sportot kipróbáltam, a sebesség mindig is vonzott:
síeltem, búvárkodtam, jet skiztem
A sport szabadságot ad, amivel levezethetem a belső
energiáim.

Miért pont a futás?
- Jól esik gyorsan menni és a futásban célt is találtam. Az első versenyem 2011-ben volt, a
Suhanj váltó csapatban 5 km-t vállaltam, de a váltótársam megbetegedett és az ő távját is
nekem kellett megtenni, így lett az első versenyem 10 km. Egyedül mentem, de voltak
mellettem azért önkéntes futók ettől függetlenül mégis nagyon izgultam, viszont
megfogott az, hogy mennyien szurkoltak. Sokan voltak körülöttem, miközben megvolt a
szabadság feeling.
Azóta is szeretem a versenyeket, minden évben több helyre is elmegyek. A szurkolók
hihetetlen erőt adnak, ezt érzem Budapesten, de New Yorkban vagy Berlinben is.

Hogyan készülsz fel?
- Mivel tömegközlekedek, ez naponta 4-5 km tekerést jelent és a Suhanj margitszigeti
edzésein is részt veszek. Vagy ha úgy érzem, csak fogom magam és nekivágok egy 10 kmnek.

Milyen terveid vannak?
- Még titok, de már készülök egy újabb kihívásra. Egy új pálya mindig sok érdekességet és
felfedezést rejteget. Azt megtanultam a sok versenyből, hogy nem szabad elpazarolni az
energiát a verseny elején, meg kell tanulni beosztani.

Hány maraton és félmaraton érmed van már?
- Na, ez egy jó kérdés, gyűjtögető típus vagyok és minden érmem és rajtszámom megvan, de
még nem számoltam össze ☺.
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Pásztory Dóra
- A Vivicitta félmaraton lesz az én álom versenyem!
Mit jelent a sport az életedben?
- Sokat változott a sporthoz való hozzáállásom, miután
abbahagytam az élsportot.
Az 10 év úszás eléggé elvette a kedvem, a medence közelébe sem
megyek és más sportra is nehezen veszem rá magam.
De pont ennek köszönhetően nagy testtudatosságom van és tudom
milyen közérzet- és hangulatjavító hatása van a rendszeres
mozgásnak. Mivel a versenyszellem a személyisègem része ezèrt a
versenynevezès jelenti a motivációt, hogy rendszeres legyen a futás
a mindennapjaimban.
A téli hosszabb pihenő után még nehezebb elkezdenem a
futást. Évek óta tervezem a Vivicittát, nagyon örülök, hogy összejött, ez lesz az én álom
versenyem. A 4-es a szerencseszámom és ez lesz a negyedik félmaratonom és ami még különleges,
hogy ez lesz az első, amit itthon teljesítek. Tavaly ezen az esemènyen futottam először az Andrássy
úton és már most is alig várom, hogy Budapest legszebb helyeit futás közben lássam.
Hogyan készülsz?
- 12 hetes edzésterv alapján készültem, heti 3 futással. A családom nagyon támogató ebben is, a
gyerekem előtt én futó vagyok. Az olimpiai úszó érmeimet csak képen látja, miközben tavaly a 10
km céljában az ő nyakába akasztották az érmemet, ami örök élmény lesz neki. Fontosnak tartom a
szülői példamutatàst ès hogy már 4 évesen természetes legyen számára a tömegsport események
közege.
Mennyire fontos neked az időeredmény?
- Nekem mindig fontos, elég kompetitív vagyok, és edzéseken is szükséges, hogy tudjam a
részeredményeimet. Komoly önismereti tréning a futás, mert megtanultam lassítani, sőt már néha
megállni is sikerült màr, amikor azt éreztem, hogy nem megy.
De most a Suhanj! csapatban kísérő leszek, így az időt nem nézem.
Mikor jön a holtpont és hogy győzöd le?
- Az elinduláskor küzdök vele  Önhazugsággal segítem ki magam: megnyugtatom magam, hogy
majd kivárom egy padon a félórás edzést, miközben a családom azt hiszi, hogy futok. De persze ha
már elindultam, mindig végigcsinálom.
Valóban igaz, hogy fejben dől el?
- Ezer százalékig így van nálam. Futás közben sokszor szenvedek, nekem a sport után jön a flow,
utána mosolygós lesz az egész napom, a hetem és az önérékelésemnek is jót tesz.
2011-ben voltam először futóversenyen, akkor még nézőként, ott sírtam a célban, amikor átéltem,
hogy hányféle embernek ad a futás katartikus élményt.
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Margaret Island - örömfutás az Őrzőkért!
Miért is hasznos a sportos életmód?  Például, hogy nyáron a hőségben heti 4
koncertet végig tudjanak ugrálni a zenészek. Ez komoly fizikai igénybevételt jelent,
ezért is vállalják a rendszeres mozgást. Az együttes énekesnője, Lábas Viki speciális
énekórákat tart, a futópadon gyakorol, így a kondícióját is szinten tartja és a
levegővétel sem jelent gondot a színpadon, miközben ugrál és énekel.
Most egy jó ügyért állnak hárman a rajt mögé. Miután meglátogatták az Őrzőket a
Tűzoltó utcai gyermekklinikán, megérintette a zenakart az az elhivatottság, segíteni
akarás, ami hajtja mindennapos munkájukat.
„Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyre több embernek zenélhetünk, egyre
többen követik a munkásságunkat, figyelnek ránk. Ez egy nagy felelősség is egyben.
Fontos, hogy ne csak egy-egy ügy mellé álljunk oda, hanem a magatartásunkkal,
kommunikációnkkal is próbáljunk példát mutatni.” (Füstös Bálint)
„A jótékonysági futást természetesen örömmel vállaltuk, hiszen részünkről ez igazán
nem nagy feladat, a hatása azonban annál jelentősebb lehet: bár én személy szerint
nem vagyok egy nagy futó, de ha ezáltal fel tudjuk hívni a figyelmet egy fontos
ügyre, és ténylegesen tudunk segíteni a gyerekeknek, akkor mindenképp megéri!
Hiszünk abban, hogy egy kis lépéssel is sokat tehetünk a környezetünkért!”
(Verók Tamás)
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Útvonalak
Szombat
Telekom Vivicittá 3 fős váltó (3x2 km)
- Margitsziget, központi út - FORDÍTÓ (a kolostorrom közelében) - Margitsziget, központi út Teniszstadion útja - Hajós Alfréd sétány - Margitsziget, központi út
Telekom Minicittá és Telekom Vivicittá Gyaloglás (2,5 km)
- Margitsziget, központi út - Rendőrség útja - Hajós Alfréd sétány - Margitsziget, központi út
SUHANJ! Fogyatékkal Élők Futama (750 m)
- Margitsziget, központi út - Teniszstadion útja - Hajós Alfréd sétány - Margitsziget, központi út

Telekom Midicittá (7 km)
- Margitsziget, Központi út - Árpád hídi felhajtó - Árpád híd - Népfürdő utca - Pesti alsó
rakpart - Jászai Mari téri északi rakparti felhajtó - Jászai Mari tér - Margit híd - Margitsziget
központi út - Rendőrség útja - Hajós Alfréd sétány - Margitsziget központi út

Vasárnap
Telekom Vivicittá Félmaraton (21,1 km)
- Margitsziget központi út - Margit híd - Jászai Mari tér - Jászai Mari téri déli rakparti
lehajtó - Pesti alsó rakpart - Széchenyi István tér - Lánchíd - Clark Ádám tér - Lánchíd utca
- Ybl Miklós tér - Apród utca - Attila út - Alagút utca - Fő utca - Jégverem utca - Halász
utcai rakparti lehajtó (déli ág) - Budai alsó rakpart - Pázmány Péter sétány - Műegyetem
rakpart - Szt. Gellért tér - Szabadság híd - Fővám tér - Közraktár utcai lehajtó - Pesti alsó
rakpart - Szt. István parki felhajtó - Újpesti rakpart - Jászai Mari tér - Margit híd Margitsziget központi út - Rendőrség útja - Hajós Alfréd sétány - Margitsziget központi út
Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km)
- Margitsziget központi út - Margit híd - Germanus Gyula park útja - Árpád fejedelem út Bem rakpart - Jégverem utca - Fő utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchenyi István tér Pesti Alsó rakpart - FORDÍTÓ (Petőfi téri lehajtónál) - Pesti Alsó rakpart - Jászai Mari téri
déli rakparti lehajtó - Jászai Mari tér - Margit híd - Margitsziget központi út - Rendőrség
útja - Hajós Alfréd sétány - Margitsziget központi út
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Térképek
Telekom Vivicittá Félmaraton
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Zenei pontok
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Szurkolói pontok
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Telekom Vivicittá 10 km
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Telekom Midicittá 7 km
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Telekom Vivicittá 3 fős váltó

Suhanj! fogyatékkal élők futama
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Telekom Minicittá 2.4 km
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