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Helyszín és időpont: 

Balatonfüred Tagore sétány, 2016. április 30. szombat 

Táv: 

6.5/10/21/42 km 

Pálya: 

A Balaton egyik legszebb helyén, kényelmes és biztonságos körülmények között teljesítheted az 

általad választott távot. 

A pálya kialakításánál fontos szempont volt, hogy 

– mindenképp érintse Balatonfüred legszebb részét: a Tagore sétányt és a Vitorlás teret. 

– futás közben többször is találkozhass a neked szurkoló családoddal és barátaiddal. 

– ne kelljen autókat kerülgetned futás közben. 

Díjak: 

A célban Runner’s World Run befutóérmet kapsz, ha pedig dobogós helyen végzel, akkor itt a még 

jobb hír: az egyéni kategóriák 1-3. helyezettjeinek kupa is jár. 

Nyereménysorsolás: 

A befutó után a maratoni és félmaratoni távot szintidőn belül teljesítők között wellness hétvégét 

sorsolunk ki. Ha nyerni szeretnél, részt kell venned a sorsoláson, ugyanis ha a nyertes nincs jelen, 

megismételjük azt. 

Fizetés: 

Ha regisztráltál, érdemes a díjat budapesti Maratonman Depóban befizetned. Itt ugyanis egy 

Maratonman Depo törzsvásárlói kártyát kapsz, amellyel minden terméket kedvezménnyel 

vásárolhatsz meg. A boltban ingyenes számítógépes lábállás-diagnosztika segít a megfelelő futócipő 

kiválasztásában. 

Rajtszámfelvétel: 

Ha nem akarsz közvetlenül a verseny előtt stresszelni, akkor vedd fel a rajtszámod a verseny előtti 

héten, április 26. keddtől április 29.péntekig 10-20 óra között itt: 

Maratonman Depo 

1138 Budapest, Népfürdő utca 5/C. 

Tel.: 06/1/239-05-31 

Természetesen a verseny napján, április 30-án 8:00-10:30-ig is megteheted ezt Balatonfüreden, a 

versenyközpontban. 

Masszázs:  

Ha felrakattad a Kinesio Tape-et, jár neked egy verseny előtti ingyenes masszázs az Oriolus-Med 

jóvoltából. 

Versenyközpont és parkolás: 

A balatonfüredi Vitorlás téren találod a versenyközpontot, a rajtzónát és a célterületet. Itt állnak majd 

az öltöző sátrak és a mobilvécék is.  

A Huray utcában  (a Füred áruházzal szemben, a volt piac területén) ingyen parkolhatsz, ha az első 

300 autós között érkezel. Fontos infó, hogy az utca továbbra is fizetős terület. Innen körülbelül 5 

percet kell sétálnod a versenyközpontig. 



Ha közelebb szeretnél megállni, a versenyközponttól 200 méterre, a Zákonyi Ferenc utcában is 

parkolhatsz. Vedd figyelembe, hogy ez a terület áprilisban, a verseny időpontjában már fizető zóna. A 

parkoló nem őrzött, az ott hagyott kocsikért nem vállalunk felelősséget. 

 

 


