Virtuális futás
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hídépítők egyesülete

Az elmúlt év sok minden újdonságot hozott nekünk, sok mindent tervez
tünk, de hirtelen minden átalakult körülöttünk a világjárvány következtében.
A mai felgyorsult világunkban már semmin sem lepődünk meg, létezik virtuális
valóság, szemüveg stb., és most már létezik virtuális futás is.
Mitől virtuális?

A Fut a cég sorozat (ami valójában nemcsak futás,

A rendezvények megtartásának korlátozásával a

hanem úszás és kerékpározás is), amelybe az A-Híd

tömegeket vonzó futóversenyeket – így köztük el-

Zrt. az idén is nevezett a cégek, vállalatok, intézmé-

sőként a London Maratont – a szervezők először

nyek, munkahelyi közösségek versenyére, amelynek

csak későbbi időpontra halasztották, majd kény-

mindössze annyi alapfeltétele van, hogy a nevezett

szerűségből virtuálissá tették, így a tömegrendez-

versenyzők a cég munkatársai, alkalmazottai vagy

vény jelleg és a tömegrajt elmaradt. A Virtuális

azok családtagjai legyenek. A sorozatban nem az

London Maraton keretei között mindenki ott futott,

egyéni eredményeket, sportteljesítményeket érté-

ahol akart. A szervezők egyrészt így akartak alter-

kelik a szervezők, hanem egyrészt a cég színeiben

natívát nyújtani csalódott futók tízezreinek, más-

célba érkező versenyzők számát (részvételi pont) és

részt az adománygyűjtésről sem szívesen mondtak

a váltó versenyszámok esetében a céges csapatok

Kerékpárverseny 15 km, 25 km, 50 km, 100 km,

volna le, hiszen a London Maraton híres a külön-

közötti sorrendet (eredményességi pont), így a cég

200 km

böző alapítványokhoz befolyó fontmilliókról. A

helyezéséhez minden egyes részvevő hozzájárul

népszerűsége így is megmaradt, sőt, minden hely

már azzal is, ha célba ér az általa választott távon.

elkelt: 45 ezer ember 81 különböző országból vett
részt futóként a virtuális eseményen.

A 2020. évben a Fut a cég versenysorozatban, melyet a Mátrai Erőmű Zrt. futócsapata

Gyalogtúra 5 km, 15 km, 30 km és 50 km
• 36. Telekom Vivicitta Városvédő Futás
7 km, 10 km, félmaratoni (egyedül, párban
vagy trióban) és 3×2 km váltóverseny

A virtuális futás tehát valódi sportteljesítmény

nyert meg, kollégáink – az A-Híd Zrt.-t képvi-

maradt, csak nem a zsúfolt tömegben, átszakítva

selve – mintegy 251 cégből az abszolút 30.

• 13. Intersport Tour de Tisza-tó Kerékpár-

a célszalagot, hanem a lakóhelyed környékén, egy

helyen (az Emberi Erőforrások Minisztériumával

verseny 65 km országúti kerékpár és moun-

csendes erdőben vagy akár a konditerem futópad-

holtversenyben), a 250-999 fő közötti cégek

tain bike verseny időpontja: 2021. május 8.

ján tudod abszolválni a kiválasztott távot. A teljesít-

versenyében a 13. helyen végeztünk, amelyre

ményt alapvetően futóalkalmazással kell rögzíteni,

igazán büszkék vagyunk.

képernyőfotóval vagy egyéb fotókkal igazolni, majd

Az idén azért elhatároztuk, hogy még jobban

jöhet – mindezek után – a nevezés, a részvételi díj

belehúzunk, mert tavaly a Market Zrt. és a KÉSZ

befizetése, az érem átvétele.

Kft. is, ha pár ponttal, de még megelőzött bennün-

időpontja: 2021. április 17-18.

• 26. ALDI Női Futógála 5 km, 10 km
és 3×2 km váltó időpontja: 2021. június 5.
• Brutálfutás 10.0 2,3 km és 7 km akadályfutás
időpontja: 2021. június 12.
• 11. Velencei-tavi úszónap, velencei-tavi tú-

A Hídépítők Egyesületének több tagja úgy dön-

ket. Ezért ezúton is szeretnénk kérni mindenkit, aki

ratriatlon és túraduatlon verseny

tött, hogy részt vesz a januári Virtuális Zúzmara Fu-

nem riad vissza egy kis mozgástól, hogy csatlakoz-

időpontja: 2021. június 26.

tófesztiválon és a februári Farsangi Vágtán teljesítve

zon hozzánk az alábbi rendezvények valamelyikén:

az általa választott (3 km, 5 km, 10 km, félmaratoni

• Hello Tavasz! időpontja: 2021. február 18 –

vagy maratoni) távot a BSI szervezésében, mivel az

március 16.

a Fut a cég sorozat részeként került meghirdetésre.

Futás 3 km, 5 km, 10 km, 21 km, 30 km és 42 km

• 27. K&H mozdulj! félmaraton és futófesztivál félmaraton és 3×7 km váltóverseny
időpontja: 2021. július 24.
• 39. Lidl Balaton-átúszás
időpontja: 2021. július 31.
• 36. Wizz Air Budapest Félmaraton
10 km és félmaraton (egyéni, páros és trió)
időpontja: 2021. augusztus 29.
• 24. Kékes Csúcsfutás 11,2 km 685 m szinttel
időpontja: 2021. szeptember 18.
• 36. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál
2,3 km 5 km, 4×2 km váltóverseny,
maraton (egyéni, párban és 4 fő váltóverseny)
időpontja: 2021. október 9-10.
Minden érdeklődőt a versenyekre továbbra is
szeretettel várunk!
Szőllős András
főmérnök

