
Korinthosz(.hu) 
                                                                                                                 futónaptár.hu 

A versenyről 

Korinthosz.hu (ejtsd Korintoszponthu) ultratávú futóversenyünket harmadik alkalommal 
rendezzük meg! Távja megegyezik a Spartathlon első szakaszának hosszával, az Athén és a 
Korinthoszi szoros 81km-ével. Az versenyzők idén Szekszárdról indulnak és Baján, a Petőfi 
Sándor szigeten lévő új Információs Centrum előtt érnek célba. 

Az útvonal megegyezik a múlt évi pályával! 

Útvonal 

A verseny jelentős árvízvédelmi töltéseken halad, de a nyomvonal több helyen is érinti a 
közúti forgalom számára nyitott közlekedési utakat! 
Kérünk minden versenyzőt ill. kísérőt  – akár autós vagy kerékpáros – a közlekedési 
szabályok betartására.  Ügyeljünk saját és mások biztonságára! 

Útvonal térkép >>>> 

Részvétel 

A versenyen résztvevőnek tisztában kell lennie a verseny távjával! Legyen tudatában, hogy a 
rendezvény hossza miatt különböző problémák merülhetnek fel! Fizikailag, emocionálisan  és 
mentálisan is komoly terhelésnek van minden versenyző kitéve, így a felmerülő problémákat 
képesnek kell lenniük maguknak megoldani! 

A versenyt egészségügyi biztosítást szolgáltató esetautó követi, de a felmerülő probléma 
helyszínére való kiérkezés hosszabb-rövidebb időt vehet igénybe! A rajtszámon feltüntetésre 
kerül a biztosító személyzet elérhetősége! 

Díjazás 

Díjazásra kerül az abszolút 1-3. helyezett versenyző érem és oklevéldíjazásban részesül. 
Női kategória 1-3. versenyzői érem és oklevéldíjazásban részesül. 
Férfi kategória 1-3. versenyzői  érem és oklevél díjazásban részesül. 
Korcsoportonként az első három helyezett női illetve férfi versenyző érem és oklevél 
díjazásban részesül. 
9 óra 30 percen belül ( Athén – Korinthosz limit idő a Spartathlon-on ) teljesítők oklevelet 
kapnak. 
Minden 11 órán belül teljesítő befutóérmet kap. 
Váltók győztesei serleg és érem , 2. és 3. helyezettjei érem díjazásban részesülnek! 

Korcsoportok 



Korcsoportos díjazás csak az egyéni versenyzők részére kerül kiírásra, nemenkénti 
kategóriában! 

1. 1987-ben és később született versenyzők 
2. 1986. – 1977. között született versenyzők 
3. 1976. – 1967. között született versenyzők 
4. 1966-ban és korábban született versenyzők 

Nevezés 

A versenyre való nevezéssel a versenyző elfogadja és kötelező érvényűnek  tartja magára 
nézve a verseny szabályait! 
Nevezni kizárólag a www.fut.as  oldalon keresztül lehet, 2016. július 30-ig. 
Az verseny helyszínén nincsen mód nevezésre! 
Kérjük a nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedj átutalni: 

Borvidék Futóegyesület 
Bankszámlaszám: Budapest Bank  10104617-45398600-01004004 

Nevezési díjad személyesen az alábbi címen tudod kiegyenlíteni: 
Szekszárd, Mátyás király u.66. – Márker Kft. telephelyén, 8-15 óráig 

A megjegyzés rovatba légy szíves tüntesd fel neved vagy csapatneved, illetve születési éved! 

Nevezés lemondása 

Nevezés lemondást kizárólag email-ben fogadunk el! Kérünk lemondási szándékod az 
info@fut.as email címre küld el! 
Figyelem! A nevezési díjad 2016. július 30-ig átruházható, vagy igény szerint visszautaljuk! 
Ezt követően nevezési díjad lemondás esetén visszafizetésre már nem kerül, de 2016. 
augusztus 5-ig átruházható! 
A július 30. után átruházott nevezések esetén az új versenyzőnek nem garantálunk méret 
pontos pólót! 

Nevezés átruházása 

A nevezésed átruházása esetén a következő adatokat szolgáltasd! 
A versenyt lemondó futó neve. 
 Az új versenyző neve, születési ideje, email címe, lakcíme, telefonszáma, póló mérete!  

 Nevezési díjak 

Nevezési díjak Egyéni 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 
kerékpáros 
kísérő 

Visszautazás 

Minden sikeres Spartathlon teljesítő részére, egyéni kategóriában a mindenkori 
nevezési díjból 50% kedvezményt biztosítunk! 

Február 24. – 
Március 19. 

9000 13500 18000 22500 27000 4000 1000 

Március 20. - 10000 15000 20000 25000 30000 4000 1000 



Április 16. 

Április 17. – 
Június 14. 

11000 16500 22000 27500 33000 4000 1000 

Június 15. – 
Augusztus 3. 

12000 18000 24000 30000 36000 4000 1000 

Az egyéni és csapatban résztvevők nevezési díjai a következőket tartalmazzák: 

• részvételt a versenyen biztosított útvonalon (több szakaszokon forgalomkorlátozás) 
• időmérést 
• frissítést 15 ponton (81 km-t egyéniben teljesítők részére) 
• egészségügyi szolgálatot 
• rajtcsomagot (rendezvény pólóját, rajtszámot, információs kiadványokat) 
• egyedi befutóérmet (váltótagok is) 
• tésztapartin való részvételi lehetőséget a versenyt megelőző estén 
• meleg ételt és frissítést a célban 
• on-line eredménylistát, 
• online  oklevelet 

Frissítőpontok, ellenőrző pontok 

Frissítőpontok, ellenőrző pontok 

A frissítést 4-6 km-enként oldjuk meg! Az egyes frissítőpontokon feltüntetésre kerül a 
következő ellenőrző pontig való szakasz hossza, valamint a verseny céljáig hátralévő 
távolság! A versenyző saját felelősségére dönt, hogy rosszullét esetén tovább halad-e a 
pontról! 

A frissítőpontokon vizet, izotóniás italt, kólát, gyümölcsöt, aszalt gyümölcsöt, sót, sós és édes 
kekszet szolgáltatunk, valamint jeget biztosítunk! 
Minden frissítőpont egyben ellenőrző pont is! 

A verseny útvonalán két ellenőrző pontot határoztunk meg! 

1. 40,9 km – Keselyűs – Keselyűsi csárda – szintidő: 5 óra 
2. 71,6 km – Baja, Petőfi sziget – Gyalogos híd – szintidő: 9 óra 

A szintidőn kívül érkező versenyzőket a versenyből kizárjuk, rajtszámukat levesszük. A 
kísérő nélküli futókat a célterületre szállítjuk! 

Kérjük fenti versenyszabályzat megértést! 

Útvonal, 
Frissítőpont
ok neve / 
helyszíne 

Távolsá
ga a 
rajttól 
(km) 

Következ
ő 
frissítőpo
nt 
távolsága 
(km) 

Hátralé
vő 
távolság 
(km) 

GPS 
koordiná
ta (N) 

GPS   
koordinát
a (E) 

Térké
p 

Kísérő 
autóval 
megközelíthe
tő-e 

Szinti
dő 

Szekszárd, 0 5,1 81,01 46,34877 18,700795 >>>>  igen – 



Garay tér 6 

Szekszárd, 
Bor utca 
(régi 6-os 
út) 

5,1 4,7 75,91 
46,37919
6 

18,700996 >>>>  nem – 

Sió híd – 
Sióagárd 

9,8 6,57 71,21 46,38595 
18,664414
31 

>>>>  igen – 

6-os számú 
főút – Síó 
híd alatt – 
nincs 
frissítés 

15,42 – 65,59 
46,38365
8 

18,711058 >>>>  nem – 

Szekszárd, 
Palánki út, 
Sió híd 
nincs 
frissítés 

16,37 7,18 64,64 
46,37962
3 

18,720989 >>>>  igen – 

Sió töltés, 
M9 
autópálya 
alatt – nincs 
frissítés 

18,9 – 62,11 
46,36885
7 

18,750149 >>>>  nem – 

Sió töltés, 
M9 – 
Bogyiszlói 
lejáró 

23,55 2,29 57,46 
46,37325
5 

18,806039 >>>>  igen – 

Bogyiszló, 
Központ – 
Kossuth u. 

25,84 4,7 55,17 
46,38474
2 

18,823893 >>>>  igen – 

Duna töltés 
– Bogyiszlói 
rév átjáró 

30,54 4,64 50,47 
46,39313
9 

18,880408 >>>>  igen – 

Szent László 
híd (Duna 
töltés, jobb 
part) 

35,18 5,72 45,83 
46,35278
8 

18,888111 >>>>  nem – 

Sió árvíz 
kapu – nincs 
frissítés 

38,67 – 42,34 
46,34044
1 

18,861462 >>>>  igen – 

Keselyűs, 
Keselyűsi 
csárda 
(fordító) 

40,9 5,73 40,11 
46,32814
2 

18,850911 >>>>  igen 5 óra 

Sió árvíz 
kapu – nincs 
frissítés 

43,15 3,48 37,86 
46,34044
1 

18,861462 >>>>  igen – 

Szent László 46,63 5,14 34,38 46,35278 18,888111 >>>>  nem – 



híd (Duna 
töltés, jobb 
part) 

8 

Duna töltés 
bal part – 
Sükösd 
gátőrház 

51,77 3,01 29,24 
46,32372
6 

18,922344
2 

>>>>  igen – 

Duna töltés 
bal part – 
szivattyú 
ház 

54,78 9,83 26,23 
46,29623
6 

18,92525 >>>>  igen – 

Duna töltés 
bal part – 
Érsekcsanád 
gátőrház 

59,86 4,75 21,15 
46,25278
3 

18,917673 >>>>  igen – 

Duna töltés 
bal part – 
Baja, Szent 
Istváni 
bekötő út 

64,61 4,15 16,4 
46,21308
1 

18,918746 >>>>  igen – 

Baja, 
Szentjánosi 
út 
(Galagonyás
) 

68,76 3,8 12,25 
46,18139
9 

18,933388 >>>>  igen – 

Baja, Petőfi 
sziget -
Gyalogos 
híd  – nincs 
frissítés 

71,6 – 9,41 
46,17459
7 

18,940471 >>>>  igen 9 óra 

Baja – 
Pandur – 
sziget, Zsilip 

72,56 5 8,45 
46,16604
1 

18,935614 >>>>  igen – 

Baja – 
Pandur – 
sziget, 
Futrinka u. 

77,56 3,45 3,45 
46,17340
2 

18,919907 >>>>  nem – 

Baja, Petőfi 
sziget -
Gyalogos 
híd  – nincs 
frissítés 

80,16 – 0,85 
46,17459
7 

18,940471 >>>>  igen – 

Baja, Petőfi 
sziget – 
Március 15. 
sétány 

81,01 – 0 
46,17764
4 

18,945609 >>>>  igen 11 óra 

Programok 



Augusztus 12. 
– Rajtszám, rajtcsomag felvétel 17:00-l 19:00 óráig a Piac Közösségi Tér  ”F”épületben. 
Cím: Szekszárd, Piac tér 1. 
GPS:  46.350036 – 18.701031 

Térkép >>>> 

– tésztaparti  17:00 órától 
– technikai értekezlet 19:00 órától 
– szálláshelyek elfoglalása 

Augusztus 13. 

Rajtszám felvétel 6:30-ig Szekszárdon a Garay János téren. 
Rajt:  7:00 órakor 
Helyszín: Szekszárd, Garay János tér 
Célba érkezés 
Várhatóan 13:30-18:00 óráig 

Célba érkezést követően a versenyzőket étellel, üdítővel, sörrel várjuk! 

Eredményhirdetés: 18 órától 

Busz visszaindulása, a résztvevők Szekszárdra való visszaszállítása 19:00 órától 

Ajánlott szállások 

Hotel Zodiaco*** 

Cím: 7100 Szekszárd, Szent László u.19. 
Telefon: +36-74/511-150 

GPS: 46.351232, 18.699124 
http://www.hotelzodiaco.hu 
info@hotelzodiaco.hu 

Térkép >>>> 

Árak: 

4900 Ft /fő/éj – reggeli nélkül, IFA nélkül 

Helyi idegenforgalmi adó 250 Ft/éj 

Fenti ár augusztus 12-én és 13-án érvényes! 

A szobák 2 személyesek. Két, egy fős szobafoglalás esetén a versenyzőket közös szobában 
helyezzük el! 

A szobafoglalási igényeket kérjük az info@fut.as címre szíveskedj elküldeni! 



Szükséges adatok: Név (nevek), szobafoglalás dátuma 

Férőhely: 53 fő 

PTE-IGYFK Főiskolai Kollégium 

Cím: 7100 Szekszárd, Mátyás K.u.3. 
Telefon: +36-74/528-329 
GPS: 46.352701, 18.703920 
Honlap: www.pte.hu 
E-mail: hamarics@igyfk.pte.hu 

Árak: 

Férőhely: 260 fő, folyosón közös fürdő 

Árak: Szobában kettő db emeletes ágy található, amit 2.000,- Ft/fő + 250,- Ft/fő áron ajánl a 
szállásadó 

Ha a szoba kihasználása nem 100%-os (tehát 4 fő alatti a létszám), úgy az ár 2.100,- Ft/fő + 
250,- Ft/ fő. 

Egy ágyas zuhanyzós szobák ára: 2.200,- Ft + 250,- Ft 

Foglalás: fenti elérhetőségen, a versenyző intézi. 

Célba érkezés 

Baja – Petőfi sziget, 

Eredményhirdetés 18:00-tól 

A célterületen tisztálkodási lehetőséget biztosítunk, valamint a résztvevők számára meleg 
ételt, üdítőt és sört biztosítunk! 

Szintidők 

81 km-es táv szintidő: 11 óra 

A szintidők egyéni és a csapat versenyzők részére egyaránt érvényesek! 

Külön díjazásban – emlék oklevélben – részesülnek a Korinthoszi szintidőn belül teljesítők, a 
9 óra 30 percen belül célba érkezők! 

DEPO, csomagküldés, visszaszállítás 

Versenyt megelőző estén a technikai értekezletet követően az egyéni frissítőket illetve 
csomagokat le lehet adni! Csomagok és frissítők átadására a verseny reggelén 6:30-ig szintén 
lehetőség nyílik! 



A csomagokat Baján a célterületen átadjuk! 

 Visszaszállítási igényedet kérjük, nevezéskor regisztráld! 

Szekszárdra történő visszaszállítás időpontja augusztus 13. – 19:00 óra!  Csak a regisztrált és 
díjrendezett visszaszállítási igényeket tudjuk biztosítani! 

Útvonal jelölés, biztosítás 

 Az útvonalat festéssel , bójázással, irányító táblákkal valamint polgárőri segítséggel  oldjuk 
meg! 

Időmérés 

Versenyzők időeredményeit kézi időméréssel rögzítjük! 

Váltók 

A csapatok szabadon határozhatják meg az egyes csapattagok által teljesített szakaszok 
távjait, de váltani csak frissítőpontokon szabad! 

Versenyzők kísérése 

Versenyzőket autóval kísérni a teljes távon nem lehet, a Duna és Sió árvízvédelmi töltésre 
gépjárművel behajtani tilos! 

Teljes távon csak kerékpáros kísérőt lehet igénybe venni! 

Kerékpárosok 

Versenyzőket kísérő-  valamint a távot egyéniben  teljesítő kerékpárosok számára nevezési díj 
ellenében tudjuk biztosítani a frissítőponton való étkezést, a befutó érmet és a rendezvény 
pólóját! A díjat befizető kerékpárosok is rajtszámot kapnak, de részükre időmérést nem 
biztosítunk, eredményhirdetés számukra nincsen! 

Kérjük a kerekpárosokat a láthatósági mellény viseletére és a rájuk vonatkozó közlekedési 
szabályok betartására! 

 

  

Minden versenyző részére sikeres célba érkezést és élményekkel teli hétvégét kívánunk! 

Csillag Balázs – Németh Zoltán – Márkus Öcsi szervezők 

 


