III. Balatoni Kék Maraton
terepfutó verseny
2016. szeptember 18. vasárnap
versenykiírás

futónaptár.hu
Útvonal: Balatonakali-Badacsonytomaj
Rajt: Balatonakali, Fék Üzletház
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@outlook.hu
Leírás: A Balatoni Kék Maraton az idei évben is Balatonakaliból indul, Szentantalfánál érik el a Balatoni Kék
turista utat a futók és onnan azon futnak csaknem végig a Badacsonytomaji célig. Az útvonal a csodaszép
Nivegy-völgyet és Káli medencét járja be.
Cél: Badacsonytomaj Strand
Jelentkezés: Balatonakali Fék Üzletház 2016. szeptember 18. vasárnap 8:00-9:30-ig
Rajt időpontja és helyszíne:
Balatoni Kék Maraton 2016. szeptember 18. (vasárnap) 10:00, Balatonakali Fék Üzletház előtti parkoló
Szállítás: A Cél és Rajt között szállítást nem szervezünk, aki nem autós kísérővel oldja meg az átjutást
annak a vonatot ajánljuk az on-line menetrend szerint az alábbi járatok közlekednek szeptember 18-án
vasárnap. Mindkét településen a vasútállomás kb. 6-8 percre található a Rajt ill. a Cél helyszínétől.
Badacsonytomaj vasútállomás

Balatonakali – Dörgicse vasútállomás
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Frissítő állomások: A Balatoni Kék Maratonon három helyen biztosítunk frissítést, ezért akinek szükséges,
annak meleg idő esetén érdemes lehet gondoskodni ivózsákról, vagy ivókulacsról magának is! Frissítő és
egyben ellenőrző állomások helyei: Szentantalfa 10 km, Kővágóörs 21 km, Salföld 28 km
Kategóriák:
Férfiak: felnőtt: 18-39 év, szenior 40 – 49 év, masters 50 +
Nők: felnőtt: 18-39 év, szenior 40 – 49 év, masters 50 +
Díjazás: Valamennyi a távot teljesítő versenyző emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe
legalább 5 előnevezés érkezik, az első három helyezettnek éremdíjazást és a győzteseknek tárgyjutalmat
biztosítunk.
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.
Nevezési díj:
Balatoni Kék Maraton: szeptember 12-ig: 4000 Ft/fő, helyszínen: 5000 Ft/fő
Runcard kártyával rendelkezőknek előnevezés esetén 500 Ft kedvezményt biztosítunk a nevezési díjból.
Nevezési díj fizetése vagy helyszínen készpénzben, vagy átutalással az egyesület Zirci
Takarékszövetkezetnél vezetett 73900078-10009172-es pénzforgalmi számlájára lehetséges. Utaláskor
kérjük a közleménybe beírni a versenyző és a verseny nevét, hogy az átutalás beazonosítható legyen!
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
Facebook eseményoldal: https://www.facebook.com/events/876395712491318/
Csomagszállítás: A csomagszállítás díja a rajtból a célba 300 Ft/csomag.
Együttműködő Partnereink: Fék Üzletház, Zöldbolt (www.zoldbolt.hu), Balaton-felvidéki Nemzeti Park,
Teljesítménytúrázók Társasága, Zöld Bakancs Klub, Keller cukrászat Veszprém

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!

