
IV. Nem oda Boda erdei terepfélmaraton és 10,5 km 

 

 

Időpont 

2014. május 11, vasárnap, 11 óra. 
 

A verseny szervezője 

Böszörményi Körútfutók Sportegyesülete (a továbbiakban BKSE). 
 

Távok 

Körülbelül 21 kilométer és 10,5 kilométer. 
 

A verseny helyszíne, versenyközpont 

Bodaszőlő, régi szanatórium. 
 

Megközelítés 

A 35-ös számú főútvonalról lekanyarodva, a bodaszőlői bekötőúton haladva a vasúti 
átjárót keresztezve, a régi laktanyát elhagyva, a sárga turistajelzéssel szemben lévő 
széles erdei úton balra kanyarodva, a „Tábor” táblát követve. Az erdei úton a 
versenyközpontig végig kitáblázott, szalagozott útvonalon kell haladni. 
 

Rajt és cél 

Bodaszőlő, régi szanatórium, ma tábor. (GPS koordináták: É: 47,6454; K: 21,5939) 
 

A rajt időpontja 

11 óra. 
 

Útvonal 

A pálya útvonala egy körülbelül 10,5 km-es körpálya, mely a Bodaszőlőt körülvevő 
erdőségben került kijelölésre. Jellegzetes alföldi erdő (tölgy-, akác-és fenyőerdő 
társulás), homoktalajjal, kiváló mikroklímával, gazdag állatvilággal (szarvasok, őzek, 
vaddisznók, rókák, hollók, fácánok, erdei fülesbaglyok, pintyek, cinkék, rigófélék). 
A pályán haladókat szalagozás, valamint egyes kereszteződésekben pályamunkások 
segítik a tájékozódásban. 
 

Frissítés 

5 kilométerenként. 
Minden frissítőállomáson lehetőség van a versenyzők által hozott szivacsok 
megnedvesítésére. 
A BKSE minden versenyzőt megkér arra, hogy a frissítőkön kapott vizespoharakat 
lehetőleg a frissítőállomás közelében dobja el, hogy minél könnyebben megőrizhessük 
az erdő tisztaságát! Óvjuk, védjük együtt a természet értékeit! 
 
 



Előnevezés 

A Nevezés menüpontban található adatlap kitöltésével. Az alábbiakban közölt nevezési 
díjat a helyszínen kell befizetni.  A nevezési díj befizetésével a versenyző az 
Egyebekben közölt versenyzési feltételeket elfogadja.  
Csak az első 150 versenyző nevezését tudjuk elfogadni! A nevezési limit esetleges 
beteltét honlapunkon jelezni fogjuk, az ezután beérkezett nevezéseket nem áll 
módunkban elfogadni! 
Az előnevezést legkésőbb 2014. május 4-én éjfélkor lezárjuk. Ezután már csak helyszíni 
nevezésre van lehetőség.  
 

Helyszíni nevezés 

Amennyiben a 150 fős versenyzői limit 2014. május 4-én éjfélig nem telik be, úgy 
lehetőség van a verseny napján a helyszínen is nevezni, a helyszíni nevezési díj 
befizetésével. 
 

Nevezési díjak 

Előnevezés: 1000 Ft 
Helyszíni nevezés: 2000 Ft 
 

A nevezési díj magában foglalja 

 A versenyen való részvételt. 
 Az öltözési lehetőséget. 
 A jelölt útvonalat. 
 A frissítést. 
 Az orvosi szolgálatot a versenyközpontban. 

 

Rajtszámfelvétel 

A nevezési díj befizetésével a verseny napján, a helyszínen, 10 óra 30 percig.    
 

Rajtlista 

A Rajtlista menüpontban. 
 
 

Kategóriák 

A versenyben abszolútban nem, csak nemenkénti korcsoportokban hirdetünk 1-3. 
helyezetteket. 

 I.  kategória: 18-30 évesek (1996-1984 között születettek) 
 II.  kategória: 31-40 évesek (1983-1974 között születettek) 
 III.  kategória: 41-50 évesek (1973-1964 között születettek) 
 IV.  kategória: 51-60 évesek (1963-1954 között születettek) 
 V.  kategória: 61 év felett (1954 előtt születettek) 

 

Szintidő 

3 óra. Az ezután célba érkezők az eredménylistákon az SZK (Szintidőn Kívül) felirattal a 
nevük mellett kerülnek feltüntetésre. 



A mezőnyt zárókerékpáros követi, a pályát az utolsó versenyzővel együtt ő hagyja el 
legutoljára. 
 

Korhatár 

A versenyen csak az 1996. május 11-énél korábban születettek indulhatnak. (18 évesek 
vagy idősebbek.) 
 

Öltöző, ruhatár 

Bodaszőlő, régi szanatórium. 
 

Eredménylisták 

A verseny utáni héten az Eredménylisták menüpontban. 
 

További információ 

 A világhálón: http://www.korutfutok.fw.hu/ 
 Drótpostán: korutfutokse@gmail.com 
 Telefonon: +36(20) 468-3398, +36(30) 692-4345 

 

Egyebek, versenyzési feltételek 

 A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki a versenykiírásban foglalt 
feltételeket elfogadja. 

 A verseny terepverseny! Mindenki saját felelősségére indul! A szervezők nem 
vállalnak felelősséget a talaj adottságaiból származó, az erdei vadakkal való 
találkozásokból adódó, illetve bármilyen egyéb tényező által okozott esetleges 
sérülésekért! A versenyző nevezésével elismeri, hogy felkészülten, esetleges 
betegségét nem eltitkolva áll rajthoz. 

 A versenyen kerékpáros kísérővel, kutyával futni tilos! A kerékpáros kísérővel 
induló vagy kutyával futó versenyzőt a versenyből kizárhatjuk! 

 A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 
 Az esemény helyszínén bármilyen reklámtevékenység csak a BKSE előzetes 

engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 
 A BKSE szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát 

korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. 
 A BKSE fenntartja az útvonal-, program-és időpontváltoztatás jogát. 

http://www.korutfutok.fw.hu/
mailto:korutfutokse@gmail.com

