
Szılıskör 2016 

A nevezés indulása: 2016. május 1. 

Versenykiírás:       Futónaptár.hu 

 

Idıpont: 2016. szeptember 3. (szombat) – rajt: 10:00   

Versenyközpont: Balatonszılıs, sportpálya 

  

Versenyszámok: 

- Hammer 50k Ultra 

- CEP Maraton 

- Decathlon Félmaraton 

- 2x25k párosváltó 

- 5x10k csapatváltó 

  

Rendezı: HSB Team Kft. 

Versenyigazgató: Baranyai Máté 

Email: info@rundevu.hu 

  

Kategóriák és díjazások: 

  

A Hammer 50k Ultra, a CEP Maraton és a Decathlon Félmaraton korcsoportjai: 

- nıi 35 év alatt (1981. január 1. után születettek) 

- nıi 35-50 évesek (1966. január 1. és 1981. január 1. között születettek) 

- nıi 50 év felett (1966. január 1. elıtt születettek) 

- férfi 35 év alatt (1981. január 1. után születettek) 

- férfi 35-50 évesek (1966. január 1. és 1981. január 1. között születettek) 

- férfi 50 év felett (1966. január 1. elıtt születettek) 

  

A Hammer 50k Ultra, a CEP Maraton és a Decathlon Félmaraton díjazása: 

- Minden célba érkezı befutóérmet kap. 

- Valamennyi kategória 1-3. helyezettje érem- és tárgynyeremény-díjazásban részesül. 

  

A 2x25k párosváltó díjazása: 

- Minden célba érkezı befutóérmet kap. 

- A párosváltó 1-3. helyén végzı nıi, férfi és vegyes párosok éremdíjazásban részesülnek. 

  

Az 5x10k csapatváltó díjazása 

- Minden célba érkezı befutóérmet kap. 

- A csapatváltó 1-3. helyén végzı csapatok éremdíjazásban részesülnek. 

- A leggyorsabb, kizárólag hölgyekbıl álló csapat különdíjban részesül. 

 

Nevezési információk: 

  

Nevezés: 



- A nevezési felületünkön adjátok meg az adataitokat, legyetek szívesek! 

- A nevezési dí befizetése történhet banki átutalással és bankkártyával. 

- A nevezések feldolgozás heti rendszerességgel történik, a rajtlisták frissítése ez alapján 

történik. 

- RunCard-tulajdonosoknak kedvezmény az elınevezésnél (a kártyaszámot, kérjük, adjátok 

meg a nevezésnél). 

- A nevezés akkor válik érvényessé, ha az átutalás napján érvényes nevezési díj összege 

megérkezik a verseny bankszámlájára. (Tehát ne az on-line nevezés napját, hanem a banki 

utalásét vegyétek alapul a nevezési díj összegénél!) 

  

Nevezési díjak (forintban): 

  

  
Hammer 

50k ultra 

CEP 

Maraton 

Decathlon 

Félmaraton 

2x25k 

páros 

5x10k 

csapat 

május 2-ig 9.500 9.000 4.000 8.000 20.000 

május 2-tıl  

július 31-ig 
11.000 10.500 5.000 10.000 22.500 

augusztus 1-tıl 

augusztus 30-ig 
12.500 12.000 6.000 12.000 25.000 

augusztus 31-

tıl és a 

helyszínen 

14.000 13.500 7.000 14.000 30.000 

  

Kedvezmény RunCard-tulajdonosoknak (forintban): 

- Egyéni számokban: az elınevezések árából -500 forint; 

- Váltó számokban: az elınevezések árából -500 forint RunCard-tulajdonosokként; 

- Augusztus 30. utáni nevezéseknél – beleértve a helyszínit is – nem jár kedvezmény. 

  

A nevezési díj tartalmazza: 

- rajtcsomag értékes ajándékokkal 

- chippel ellátott rajtszám 

- chipes idımérés 

- Hammer-frisstés (Hammer 50k Ultra és a váltó résztvevıknek); High5-frissítés (CEP 

Maraton és Decathlon Félmaraton résztvevıknek) 

- ebédjegy 

- egészségügyi biztosítás 

- további szolgáltatások, melyekrıl folyamatos tájékoztatást találtok a híreinkben 

  

A résztvevık száma limitált: a Hammer 50k Ultrára az elsı 100 fı, a CEP Maratonra az elsı 

300 fı, a Decathlon Félmaratonra az elsı 600 fı, a 2x25k párosváltóra és az 5x10k 

csapatváltóra az elsı 50-50 váltó nevezését fogadjuk el! 

  

A nevezéshez kérjük: 

- a nevezési díj befizetését 

- a nevezési adatlap kitöltését, illetve az adatvédelmi nyilatkozat és a versenyszabályzat 

elfogadását (mindkettıt lásd: Nevezés (Entries) menüpont alatt) 

- kiskorú résztvevık indulása esetén kérjük, hogy a versenyszabályzatot a rajtcsomag 

felvételekor az egyik szülı is írja alá! 



  

Bankszámla-adatok az átutalással történı fizetéshez: 

- Kedvezményezett: HSB Team Kft. 

- Bankszámlaszám: 11743040-20083708-00000000 

- Megjegyzés rovatba feltétlenül kérjük a résztvevı névének és a versenyszámnak a 

megjelölését! 

 

Rajtcsomag: 

  

Hammer 50k Ultra: 

- CEP kompressziós zokni 

- Hammer ajándékcsomag 

- Hammer által biztosított, egyedi futótrikó 

- Sportime magazin 

- ebédjegy 

- idımérı chippel ellátott rajtszám 

(összérték: több mint 24.000 forint) 

  

CEP Maraton: 

- CEP kompressziós zokni 

- Decathlon technikai póló 

- Sportime magazin 

- ebédjegy 

- idımérı chippel ellátott rajtszám 

(összérték: több mint 18.000 forint) 

  

Decathlon Félmaraton: 

- Decathlon technikai póló 

- Sportime magazin 

- ebédjegy 

- idımérı chippel ellátott rajtszám 

  

2x25 párosváltó (váltótagonként):: 

- Decathlon technikai póló 

- Sportime magazin 

- ebédjegy 

- idımérı chippel ellátott rajtszám 

  

5x10k csapatváltó (váltótagonként): 

- Decathlon technikai póló 

- Sportime magazin 

- ebédjegy 

- idımérı chippel ellátott rajtszám 

   

Mérettáblázat a Decathlon technikai pólókhoz: 

  

Méret S M L XL 2XL 

EU-méret 38 40 44 48 52 

Mellbıség 88-91 92-95 100-103 108-113 119-123 



(cm) 

  

 


