OptiVita Ultrafutó Kupa 1.állomás
Futónaptár.hu

Szervezı: IRONTEAM Szabadidı és Tömegsport Egyesület
Idıpont: 2016. március 6. vasárnap, 09:00 – 21:00
Helyszín: Velence, Tópart u.47. (Velence Korzó)
Fı versenyszám: Magyarország 2016.évi 100 km-es ultrafutó bajnoksága
Betétszámok: félmaraton-maraton-6 órás-100km nyílt futam
A verseny az OptiVita Ultrafutó Kupa elsı állomása. Az OptiVita Ultrafutó Kupa teljes
szabályzata és leírása megtekinthetı az Ironteam weboldalán, az OptiVita 2016 menüpontban:
http://ironteam.hu/index.php?a=36&id=19
A verseny az Ultrafutók Nemzetközi Szövetségének (IAU) Bronz címkéjével rendelkezik.
Program:
07:30 - Rajtcsomagok és chipek felvétele
08:30 - Bemelegítési lehetıség, a rendezvény és a pálya bemutatása
09:00 - RAJT!
16:00 - Eredményhirdetés a félmaraton, maraton és 6 órás futamok számára
19:00 – Eredményhirdetés a 100 km-es futam számára
21:00 - Verseny vége
Útvonal: Az útvonal 85 %-ban aszfalton, 15 %-ban pedig térkövön halad. A verseny
körverseny, a félmaraton és a maraton futamok 7 km-es körön, a 6 órás és 100 km-es futamok
5 km-es egy körön zajlanak. A pályán részben van közvilágítás, de a 100 km-es futam indulói
számára a fejlámpa kötelezı!
Idımérés: A körök számát chipes rendszerrel mérjük.
Nevezési díjak és feltételek:
Nevezési díjak
T-30
T-10
T0
MASZ nevezési díj
OptiVita 2015 5/5

Félmaraton
4.000,- Ft
6.000,-Ft
8.000,-Ft
-----------------------------

Maraton
6H
100 km
6.000,-Ft 8.000,-Ft 10.000,-Ft
8.000,-Ft 10.000,-Ft 12.000,-Ft
10.000,-Ft 12.000,-Ft 14.000,-Ft
---------------- 7.000,-Ft 9.000,-Ft
---------------- 7.000,-Ft 9.000,-Ft

Magyarország 2016.évi 100 km-es ultrafutó bajnokság nevezési határideje: 2016.02.25.
A Magyar Bajnokságon történı indulás feltétele az érvényes sportorvosi igazolás és MASZ
versenyengedély.
Nyílt futamokra nevezési határidık az alábbiak szerint:
T-30:
2016.02.06-ig a versenyzı regisztrál az Ironteam weboldalán, és ugyaneddig a
nevezési díj is beérkezik az egyesület bankszámlájára.
T-10:
2016.02.25-ig a versenyzı regisztrál az Ironteam SE weboldalán, és ugyaneddig a
nevezési díj is beérkezik az egyesület bankszámlájára.
T0:
fizetés.

2016.02.25-ét követıen vagy a helyszínen történik a regisztráció és a nevezési díj

MASZ nevezési díj:
A Magyar Atlétikai Szövetség érvényes verseny-engedélyével
rendelkezı versenyzı, aki 2016.02.25-ig regisztrál az Ironteam SE weboldalán, és ugyaneddig
a nevezési díj is beérkezik az egyesület bankszámlájára.
OptiVita 2015 5/5: Az OptiVita Ultrafutó Kupa 2015-ös évadjában 5-bıl 5 különdíjat
kapott versenyzı, aki 2016.02.25-ig regisztrál az Ironteam SE weboldalán, és ugyaneddig a
nevezési díj is beérkezik az egyesület bankszámlájára.
RUNCARD:
Azok a futók, akik rendelkeznek RUNCARD kedvezménykártyával a
mindenkori nevezési díjból 10% kedvezményben részesülnek.
Nevezési díjat az adott verseny elıtt legalább 20 nappal történı lemondás esetén áll
módunkban visszafizetni.
A nevezési díjat az alábbi bankszámlára kérjük utalni: Ironteam SE, Budapest Bank
10102440-09867200-01003006 (a közlemény rovatban kérjük megadni a versenyzı nevét és a
futamot, amelyben indulni szeretne!)
A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza: - rajtcsomag - chipes idımérés - frissítés, - orvosi
biztosítás - egyszeri meleg étkezés - verseny póló - ingyenesen letölthetı versenyfotók helyezetteknek érem
Díjazás: Az egyes futamok abszolút elsı három helyezettjei érmet kapnak.
A 100 km-es Magyar Bajnokság elsı három férfi és nıi abszolút helyezettje 200.000,-Ft
értékő összdíjazásban (ajándékutalvány) részesül az alábbiak szerint:
1. helyezett: 50.000,-Ft
2. helyezett: 30.000,-Ft

3.helyezett: 20.000,-Ft
Különdíjak:
Az egyes versenyeken az alábbi különdíjakért lehet küzdeni:
- Ultra Premier különdíjat kap az a versenyzı, aki a verseny napját megelızı 10. napig jelzi,
hogy élete elsı ultratávjára (min.50 km) készül, és azt a 6 órás versenyszámban teljesíti is.
Az OptiVita Ultrafutó Kupa utolsó versenyét követı banketten az alábbi összesített
különdíjak kerülnek átadásra:
- RunCard különdíjat kap az a versenyzı, aki az öt állomás során a legtöbb km-t teljesíti.
- Master különdíjat kap az a versenyzı, aki bármelyik ultratávon az OptiVita Ultrafutó Kupa 4
éves történetének legjobb eredményét teljesíti.

Ironteam Szabadidı és Tömegsport Egyesület

