
 
 
 
 
Program  
• Időpont: 2012, június 30., szombat 

Versenyközpont: Veitsch falu uszodája 
• Rajtszám Kiosztás: Friday from 5pm 

to 8pm ; Szombat 7 órától 
• A fényképeket feltölteni az internetre a 

verseny után 
• 8:30 órakor autóbusszal az első 

futókat a starthoz, váltótársaikat pedig 
a váltóhelyre szállítjuk.  

• Rajt: 9 órakor. 
• 9:45 órakor autóbusszal a második 

futókat a starthoz, váltótársaikat pedig 
a váltóhelyre szállítjuk 

• The collection place for the bus 
transports is in front of the indoor 
swimming pool.  

• Eredményhirdetés: Kb. 17 órakor  
• Díjkiosztás: Minden kategóriában 1-3. 

helyezettek részére 
• Tombolasorsolás: A jelenlevők között 
 
Mit mindent is ajánlunk Nektek? 
• 1 T-Shirt 2012, Starting Package  
• Fényképeket a váltó- és az egyéni 

futókról  
• Szállítást a váltóhelyekre és vissza  
• Tizenkét frissítőpontot  
 
 

 
 
 

 
• Kb. százhúsz díjat  
• Tombolát  
• Eredménylistákat  
• Egy részletes versenyjelentést az 

interneten, mely tartalmazza a pihenő- 
és ellenőrző pontok közötti részidőket, 
részhelyezéseket és a végeredményt. 

 
Kategóriák Váltókategóriák 
• Férfi/Női: 119 év összéletkorig  
• Férfi/Női: 120 - 149 év összéletkorig  
• Férfi/Női: 150 év összéletkortól  
• Vegyes váltás  
 
Kategóriák  Egyéni futás 
Férfi/ Női: 18/25/30/35/40/45/50/55/60/65 
év Pl.: 30 éves férfi (1976-1980) 
A váltóverseny első futója egyéni 
versenyzőként is indulhat. 
 
Nevezési díj 
Nevezési díj : till 23rd of June 2012-- after 
that + € 2 / Runner  
• Hármas váltóverseny: € 99) € 33 / 

Runner) (€ 105) 
• Egyéni verseny: € 35 (€ 37) 
• Hármas váltóverseny esetén, ha az 

első futó egyéni versenyző is 
(„átfutó”): € 101 (€ 107) 

 

 
 
 
 
Jelentkezés (E-mailben)   
Jelentkezhettek még e-mailben is a 
grenzstaffellauf@veitsch.at címen a fenti 
információk megadásával  

• Vezetékneveteket  
• Keresztneveteket  
• Nemeteket (Férfi/Nő)  
• Címeteket 
• Születési éveteket  
• Váltóverseny esetén a futók 

sorrendjét.  
 
If you want to registrate on the running 
day, you have the possibility till 
8.30am at the latest.  
 
A nevezési  díjat a következő címre 
fizessétek  
STEIERMÄRKISCHE Veitsch BLZ 20815 
Számlaszám:  08600500667 
Ausztriába történő átutaláshoz 
szükségetek van a BIC és az IBAN 
kódra:: 
BIC: STSPAT2G 
IBAN: AT 922081508600500667 
Bank: Steiermärkische Sparkasse 
Név: Werner Pointner  
Cím: Feldgasse 4, 8663 Veitsch, 
Steiermark, Österreich 
 

 

26. Ultra Alpine Marathon – 30.06.2012 



Futóbörze 
Ha a csapat létszáma nem teljes, 
futóbörze áll rendelkezésre. Ki van 
függesztve azoknak a futóknak a névsora, 
akik szívesen futnának, de nincsen 
váltótársuk. Adataitokat megadva 
küldjetek e-mailt a 
grenzstaffellauf@veitsch.at címre. 
Adataikat küldjék meg azok is, akik még 
egy váltótársat, de azok is, akik csapatot 
keresnek. 
 
A versenypálya leírása és hossza:   
A versenypálya jórészt Veitsch falu 
határában van. A versenyzők 670 m 
magasságban rajtolnak, a legmagasabb 
pont, a Graf-Meran ház pedig 1860 m 
magasságban található. 
A versenypályának csak az első és az 
utolsó 1,5 km-es szakaszát borítja aszfalt, 
míg a többi 52,5 km murva, erdei út és 
jelölt alpesi út. Tizenkét frissítőponton 
kaphattok teát, vizet, Colat, Isostart, 
aszalt gyümölcsöt, banánt és kötszert, 
míg a váltóhelyeken házi készítésű 
sütemények is vannak. 
 
Jelölések: 
Az utak felületén a sárga szín átjáróra 
figyelmeztet. A verseny napján - 
különösen a beláthatatlan helyeket - 
zászlózzuk és szalagozzuk is. 
 
 
 

The whole distance consists of three 
parts:  
Marathon 54,0 km;  
Relay: 1st runner 16,5 km / 2nd runner: 
16,0 km / 3rd runner: 21,5 km  
 
The distance and length is the same as 
in the year 2005. Please check every 
time also the German Version and the 
information on the running day!  
 
Első váltószakasz (els ő futó) (lásd a 
szakasz térképe) 
Hossza: 16,5 km / rajt 670 m-ről /, a cél 
1280 m magasságban van / három 
frissítőpont. 
 
Második váltószakasz (második futó) 
(lásd a szakasz térképe) 
Hossza: 16 km / rajt 1280 m-ről /, a cél 
1451 m magasságban van / három 
frissítőpont. 
 
Harmadik váltószakasz (harmadik futó) 
(lásd a szakasz térképe) 
Hossza: 21,5 km / rajt 1451 m-ről /, a cél 
670 m magasságban van / hat 
frissítőpont. 
 
Fontos ! Az alacsony-veitsch-i Alpokon 
átvezető útszakaszon 14:30 óráig lehet 
futni! Azok a versenyzők, akik 14:30 óra 
után érkeznek a második váltóhelyre, már 
nem futhatnak, őket autóbusszal a 
célállomás területére szállítjuk. 

Figyelem ! Ha feladjátok a versenyt, 
feltétlenül jelentkezzetek a 
frissítőpontokon és a célállomáson 
(célsátor), mivel a hegyi mentők a 
keresés költségeinek megtérésítésére 
kötelezhetnek. 
 
Rossz idő esetén: A szervezők fenntartják 
maguknak a jogot, hogy a Magas- 
Veitsch-en keresztül vezető útvonalat a 
versenyzők biztonsága érdekében 
módosítsák, ekkor a versenypálya 
hossza: 48 km. 
 
1. Part Hallenbad - Pretalsattel 13 km  

2. Part  Pretalsattel - Brunnalm 
GH Scheikl 

11 km  

3. Part 

Brunnalm GH Scheikl - 
Hallenbad  

(1. and 2. part)  

24 km  

 Overall length   48 km   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fontos tudnivalók 
 
Érkezés : Veitsch, Steiermark 
(Stájerország), Ausztria 
Bécs vagy Bruck Mur felől érkezve az S6-
os autóúton térjetek le Mitterdorfnál 
Mürztal felé, Veitsch innen már csak 6 km 
(a megközelítést útjelző táblák is segítik). 
 
Parkolási, öltözködési és tisztálkodási 
lehetőség 
A versenyközpont környékén elegendő 
parkolóhely áll rendelkezésre.  
 
Váltóruha: Eddig mindig sikerült úgy 
megszerveznünk, hogy a soron következő 
váltófutók elvigyék futótársuk váltóruháját 
a váltóhelyre, hogy ők száraz ruhába 
öltözhessenek. 
 
Ez a lehetőség az egyéni verseny 
résztvevői számára is fennáll. Fontos! A 
neveteket és a rajtszámotokat írjátok rá a 
táskáitokra is! 
 
Szállás és camping: 
A Magas Veitsch-i régió turisztikai 
egyesületének telefonszáma: 
+43 (0) 699-17 3856 17  

e-Mail: tourismus@veitsch.at  
Internet: www.tourismus-veitsch.net  
 

Campingezők a versenyközpont melletti 
ingyenes, füves területet is igénybe 
vehetik. 
 
Óvások és eredménylisták 
Az óvásokat a verseny befejezte után 15 
percen belül írásban kell beadni. Az óvás 
díja: 40,- EUR. 
Eredménylisták: Részeredmények az 
eredményhirdetésig kérhetők, de ezek a 
versenyt követő napokban az interneten 
is láthatók. 
 
Felelősségvállalás : A rendezvény 
szervezője semminemű felelősséget nem 
vállal! 
 
Fontos ! A versenyzőknek tudomásul kell 
venniük, hogy a verseny folyamán a 
Strassenverkehrsordnung 1960 számű 
törvényt pontosan be kell tartaniuk, a 
rajtszámosztáskor ezt aláírásukkal 
írásban is meg kell erősíteniük 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
 

   

   
 

     
 

 


