
Spuri MaratonFüred - 2016 

eseményinformáció 

SPURI MaratonFüred idıpont, helyszín 

Idıpont: 2016. március 19. 
Rajt: Badacsonytomaj 

Rajtidıpont: 09:30 óra  

Cél: Balatonfüred 

Google térképek 

SPURI MaratonFüred táv, útvonal, frissítés 

SPURI MaratonFüred versenyközpont 

• március 19.(szombat): Badacsonytomaj, Strand (7:45 - 9:15 óra között) 

SPURI MaratonFüred öltözı, ruhatár, WC 

A rajtnál és a célnál felállított sátrakban. 

Az indulók rajtnál leadott csomagjait átszállítjuk a célba. 

A rajtnál, a célban és a frissítı állomásokon mobil WC-ket helyezünk ki. 

SPURI MaratonFüred szintidık 

5 óra 54 perc 

Rész-szintidık kerültek meghatározásra, az utolsó induló rajtidejéhez igazodva. 

Az az induló, aki a szintidıt nem teljesíti, az eredmények között helyezés nélkül, csak a 
teljesített táv és az összideje feltüntetésével fog szerepelni. 

Spuri MaratonFüred alap nevezési díj 
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Határidık 

Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı 

 



2015. 
08.14-ig 

8000 2750 4000 5250 4200 6400 

2015. 
10.31-ig 

10500 4500 5500 7500 6000 8400 

2015. 
12.11-ig 

12500 5000 6000 8500 6800 10000 

2016.02.12-
ig 

13500 5500 6500 9500 7600 10800 

2016.03.04-
ig 

15500 7500 8000 10500 8400 12400 

2016.03.10-
ig 

18500      

helyszínen 18500      

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  

Online nevezés: legkésıbb 2016. március 9-én  

Nevezés személyesen: elızetesen legkésıbb 2016. március 10-én 

a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.)  

• munkanapokon 9:00-17:00-ig  
• személyes nevezésre a helyszínen, a versenyközpontban is lesz lehetıség 7:45-9:15 

között 

SPURI MaratonFüred korhatár 

Az egyéni versenyben csak 1998. március 20. elıtt születettek indulhatnak ( 18 évesek vagy 
idısebbek ) 

SPURI MaratonFüred rajtszám átvétel 

• elızetesen a BSI-ben  
o március 7-10-ig, 9:00-17:00 óra között  

• a helyszínen, a versenyközpontban  
o március 19-én Badacsonytomajban a strandon 7:45-9:15 között 

• A MaratonFüred teljesítık 1 db rajtszámot kapnak.  
o ezt a has-, mellkas tájékon, teljes terjedelemben jól láthatóan kell viselniük  

• A rajtszámod elöl viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható legyen, és ne 
hajtsd össze! Szabálytalan rajtszámviselés esetén 10 perc idıbüntetést kaphatsz! 
Gondoskodj róla, hogy a rajtszámod helyesen legyen felerısítve, ehhez a 
rajtcsomagban és a nevezési pultokon találsz biztosítótőket. 

SPURI MaratonFüred kategóriák, díjazás 

1-3. helyezett férfi és nı 



SPURI MaratonFüred idımérés 

Chipes nettó idımérés lesz. 
Az idımérı rendszert késıbb határozzuk meg 

SPURI MaratonFüred eredmények 

Az eredménylistát a www.futanet.hu oldalon tesszük közzé. 

SPURI MaratonFüred a verseny lebonyolítása 

SPURI MaratonFüred további információ 

• BSI 1138 Budapest, Váci út 152.  
• tel.:  

o BSI szervezés: 273-0939  
o Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

• fax: 273-0936  
• internet: www.futanet.hu  
• e-mail: info@futanet.hu 

SPURI MaratonFüred egyéb tudnivalók 

• A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba 
foglalt feltételeket és betartja a versenyszabályzatot.  

• A versenyen az útvonal sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt 
kerekesszékes, illetve handbike-os versenyzık nem indulhatnak!!!  

• 10 perc idıbüntetést kaphat az a versenyzı, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem 
jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt.  

• Kizárásra kerülhet az a versenyzı, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is megszegi a 
rajtszám viselésére vonatkozó szabályt, továbbá aki nem teljesíti a verseny - szervezık 
által kijelölt - teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak 
megfelelı adatokkal illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerően 
használja.  

• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos.  
• Mivel a verseny a forgalom elıl NEM elzárt kerékpáros vagy kerékpárbarát úton 

halad, a versenyzık biztonsága érdekében nem ajánlott mindkét fülön a külvilág zajait 
tompító fülhallgatót viselni.  

o A versenyen a mezınyben dolgoznak a kerékpáros és motoros szervezık, 
illetve szükség esetén a mentı autók.  

o A fülhallgató elnyomja a külsı zajokat, így a futó akadályozhatja az elızı 
futótársakat és a munkájukat végzı szervezıket, orvosi csapatot.  

• A kerékpáros kísérést ebben a versenyszámban engedélyezzük!  
o A kerékpáros kísérıket a mezıny elıtt 10 perccel indítjuk.  
o A kerékpáros kísérést az elsı frissítıállomástól engedélyezzük.  

• A versenyen értékmegırzést nem vállalunk !  
• A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BSI 

elızetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhetı.  



• A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevık számát korlátozza, a 
nevezést bármikor lezárja.  

• A BSI fenntartja az útvonal- és idıpont változtatásának jogát. 

 


