
II. Kerületi Kaptató Kihívás 2020

A II. kerület emblematikus sporteseményén hozzávetőleg 3500-an állnak rajthoz minden 
évben. Tavaly, 2019-ben 20. alkalommal került megrendezésre a II. Kerületi “Kaptató” utcai 
futó- és kerekesszékes verseny. Az idei évben igazodva a járványügyi helyzethez nagyobb 
teret biztosítunk a távok megtételére. Célunk, hogy az eseménnyel segítsük a kerületi is-
kolákat és civil szervezeteket, és minél több generáció mozduljon meg, fusson, vagy sé-
táljon.

Mutassunk példát az egészségünk megőrzésében, és gyönyörködjünk a kerület tájaiban!

Helyszín: II. kerület közigazgatási határán belüli terület
Szervező: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. és a II. Kerületi Önkormányzat
A verseny időtartama: Szabadon választott időpontban 2020. október 10-30. között
Választható távok:  2,5 km, 1 km, 400 m
Ki indulhat: Bárki, korra, nemre és nemzetiségre tekintet nélkül
A versenyen nevezési díj nincs!

Az idei program rendhagyó módon működik. Egy induló személy egy II. kerületi iskola 
számára adományozhatja az általa megtett kilométereket, így adódnak össze az iskolák 
képzeletbeli futószalagjai, továbbá egy induló egy II. kerületi civil szervezet számára fel-
ajánlhat futópontot esélyt adva a támogatás elnyerésére.

Regisztráció és dokumentálás:
A  futásról kérjük készítsenek képes dokumentációt. A táv megtételét követően regisztrál-
janak az alábbi oldalon található linken: www.masodikkeruletsport.hu/kaptato-2020
Egy családban több induló esetén több alkalommal kell a regisztrációs felületet kitölteni.

A dokumentáció történhet okosóra vagy telefonos applikáció segítségével egy 
képernyőfotóval, amin látszik a táv megtétele. Ehhez javaslunk pár telefonos applikációt: 

• Strava
• Futótárs
• Runkeeper



Díjazás: A fotóval regisztrált futók II. Kerületi Kaptató logóval ellátott pólót vehetnek át a 
megjelölt átadási pontokon.

A LEGTÖBB KILOMÉTERT ÖSSZEGYŰJTÖTT ISKOLA NYER!
Az iskolák közötti verseny díjazása 1-6. helyezettig történik.

A LEGTÖBB FUTÓPONTOT BEGYŰJTŐ CIVIL SZERVEZET NYER!
A megjelölt civil szervezetek elnyerhető támogatása 1-3. helyezettig történik.

További nyeremény lehetőség: 
Az Instagramra fotót feltöltők között kisorsolunk 6 db a II. Kerület Sport és Szabadidősport 
Nonprofit Kft. Facebook oldalán      is megtalálható promóciós videóban látható 
sportolók által aláírt pólót. A sorsolás feltétele: #kaptato2020 hashtag címmel a 

masodikkeruletsport            oldalának megjelölése.

Fotópályázat:
A Kaptató 2020 teljesítéséről készítsenek fotókat a II. kerület szépségeit bemutatva. A 
fotók beküldői között további nyeremények találnak gazdára, amelyeket az alábbi szolgál-
tatók ajánlottak fel:

• Cafe Blini
• Klebelsberg Kultúrkúria
• Molka Bistro
• Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont
• Gyarmati Dezső Uszoda
• Panoráma Sportközpont

A képeket a következő email címre várjuk: kaptato@masodikkerulet.hu
Beküldéskor az email tárgyához kérjük beírni: „Fotópályázat”. Kérjük feltüntetni a szerző 
nevét és a kép/képek címét. Kérjük, hogy a képeket a beküldött emailhez csatolják, egyéb 
fájlküldő rendszeren keresztül a fotókat nem áll módunkban letölteni. A képek kizárólag 
saját munkák lehetnek, minden pályázó maximum 2 képet küldhet be.

Kérdés esetén kérjük itt lépjen kapcsolatba velünk: kaptato@masodikkerulet.hu

Y O U T U B E INSTAGRAM


