
 

Kropkó Promotion Kft – IRONMAN 70.3 Budapest 

 

 A cég azzal írt hazai sport-történelmet, hogy 2014-ben neki sikerült először az IRONMAN márkát  Kelet Európába hozni és 

elnyerni az IRONMAN Budapest 70.3 féltávú nemzetközi triatlon verseny rendezés jogát. A debütálást követően 2015-ben és 

2016-ban ismét megrendezésre került fővárosunkban a neves triatlon verseny.  

 

Az IRONMAN 70.3 Budapest a világkupa sorozat hivatalos féltávú versenye, ami 1,9 km úszásból, 90 km biciklizésből, 

21,1 km - félmaratoni távú – futásból áll, elsősorban egy amatőr tömegsport rendezvény, ahol a nem mindennapi 

teljesítmény, a küzdeni akarás és a példamutatás a legfőbb értékek. 

 Az IRONMAN 70.3 Budapest Magyarország legszínvonalasabb és legtöbb külföldi amatőr sportolót vonzó tömegsport 
rendezvénye.  

 A féltávú triatlonverseny mellett kísérőrendezvényeket is szerveztünk a család többi tagjának, úgy mint: 
o IRONKIDS – 5-18 éves gyerekeknek, korcsoportonkénti futóverseny, 600m-6km közötti távokon 
o IronGirl – futóverseny hölgyek számára, 6-10km-es távon 
o Befitrun – futóverseny edzett és kevésbé edzett tömegsportolók számára 

  

 2014-ben összesen 4166 versenyző regisztrált, amelyből 2500 fő volt a külföldi. Összesen 56 országból érkeztek 
amatőr és profi sportolók,  a helyszínen megközelítőleg  45ezer néző követte az eseményeket. 

 2015-ben összesen 5500 versenyző regisztrált, amelyből 2700 fő volt a külföldi. Összesen 61 országból érkeztek 
amatőr és profi sportolók,  a helyszínen megközelítőleg  47ezer néző követte az eseményeket. 

 2016-ben összesen 6100 versenyző regisztrált, amelyből 2900 fő volt a külföldi. Összesen 66 országból érkeztek 
amatőr és profi sportolók,  a helyszínen megközelítőleg  48ezer néző követte az eseményeket. 
  
   

 A Kropkó Promotion Kft. által szervezett verseny kiemelkedő eredményeket ért el a résztvevő atléták szavazása 
alapján, hiszen az alábbi díjakat tudhatja magáénak: 

a. 2014-ben Európa legjobb 70.3 versenye 
b. 2014-ben világszinten a második legjobb 70.3 verseny 
c. 2014-ben világszinten a legjobb első szervezésű versenye! 

  
2015-ben először került megrendezésre az olimpiai távú verseny is 5i50 néven, mely abban az évben egyben az 
Országos Bajnokságnak is helyet adott. A verseny során a résztvevők 1500 m-t úsznak, 40 km-t kerékpároznak és 10 
km-t futnak. Az 5i50 betétverseny 2016-ban is színesítette a triatlonos hétvégét.  
 

 


