
IV. Balatoni Kék 
terepfutó verseny 

2016. június 26. vasárnap 
                                                      versenykiírás                              futónaptár.hu 

Útvonal: Balatonfüred-Zánka 
Rajt: Balatonfüred, Vasútállomás 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@freemail.hu 
 
Leírás: A közel 35 km-es terepfutó verseny a Balaton-felvidék vadregényes tájain halad 
Balatonfüredtől Zánkáig a strandnál lévő célig. A verseny során mintegy 600 méter 
szintkülönbséget kell leküzdeniük a versenyzőknek. A táv nagy része erdei utakon és ösvényeken 
halad. Frissítést útközben két helyen biztosítunk a versenyzők számára. 

Tervezett útvonal GPS trackje: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mvygqlctyvnbvwzr 

Az útvonal módosításának jogát a rendezőség fenntartja magának. 

 

Rajt: 2016. június 26. (vasárnap) 7:30 óra, Balatonfüred, Vasútállomás 

Jelentkezés chip és pólóátvétel: 2016. június 26. vasárnap 6:00-7:00-ig, Balatonfüred, 
Vasútállomás 
 
Cél: Zánka strand 
 
Frissítő állomások: Két helyen biztosítunk frissítést a futás során, ezért akinek szükséges, az a 
várható nagy melegre tekintettel kérjük, gondoskodjon ivózsákról, vagy ivókulacsról magának! 
Frissítő és egyben ellenőrző állomások helyei: Kis Gella 7,7 km, Halom-hegy 25,3 km 

Kategóriák:  
Férfiak: Felnőtt F21 (1995-1977), Szenior F40 (1976-1967), Masters F50 (1966-) 
Nők: Felnőtt N21 (1995-1977), Szenior N40 (1976-1967), Masters N50 (1966-) 
 
Díjazás: Valamennyi a távot teljesítő versenyző emblémázott pólót, és emlékplakettet kap. 
Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés érkezik, az első három helyezettnek 
éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. Az abszolút kategória győztese egy évig őrzi a verseny 
vándorkupáját. 

Időmérés: A versenyen SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazunk, akinek van saját 
SportIdent chipje az kérjük, nevezéskor a chip számát adja meg! Akinek nincs, annak a helyszínen 
biztosítunk bérleti lehetőséget 300 Ft/db áron. 

Útvonal kijelölése: A verseny útvonala nagyrészt turistajelzéseken halad, emellett narancssárga 
szalagozás is segíti az útvonal követését. Az első és második frissítő ponton időmérő és egyben 
ellenőrző pontok is kihelyezésre kerülnek ezek érintésével igazolandó a táv teljesítése. 

Nevezési díjak: június 10-ig: 5000 Ft/fő, június 17-ig: 6000 Ft/fő, június 17. után és a helyszínen: 
7000 Ft/fő Június 17-ig történő előnevezés esetén Runcard kártyával vagy Spuri 1000 Ft 
nevezési díj kedvezmény! 

Nevezési költséget (nevezési díj + ha szükséges chip bérleti díja) legkésőbb június 20-ig kérjük 
átutalással rendezni az egyesület Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900078-10009172-es 
pénzforgalmi számlájára. Utaláskor kérjük a közleménybe beírni a versenyző és a verseny nevét, 
hogy az átutalás beazonosítható legyen! Az előre utalás alól felmentés kérhető, az átutalt, de fel 
nem használt nevezési díj következő versenyeinken érvényesíthető. 



 

Nevezési cím: www.vbtse.hu/nevezes, vagy tajfutas@outlook.hu Nevezéskor kérjük megadni a 
nevet, születési évet, egyesületet vagy települést, és ha van, akkor a saját SportIdent chip számát! 
 
További információ: 
Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356 

Csomagszállítás: A csomagszállítás díja a rajtból a célba 300 Ft/csomag. 

Együttműködő Partnereink: Zöldbolt (www.zoldbolt.hu), Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 
Teljesítménytúrázók Társasága, Zöld Bakancs Klub 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 


