Összeszedtünk nektek, a hétvégi BUFF-ra vonatkozó fontosabb információkat:
https://www.facebook.com/events/491982718709801/?active_tab=discussion
IDŐREND
DiákOlimpia - rajt: 2021.10.14. 14.00
48h - rajt: 2021.10.15. 12:00
24h - rajt: 2021.10.16. 12:00
100mi - rajt: 2021.10.16. 14:00
szintidő: 22h
12h - rajt: 2021.10.16. 08.00
100k - rajt: 2021.10.16. 08.00
szintidő: 13h
50mi - rajt: 2021.10.16. 08.00
szintidő: 10h
6h - rajt: 2021.10.17. 06.00
50k - rajt: 2021.10.17. 06.00
szintidő: 6h
Maraton - rajt: 2021.10.17. 06.00
szintidő: 6h
Félmaraton - rajt: 2021.10.17. 08.00
szintidő: 3h
Szerelmes Füred - rajt: 2021.10.17. 08.00
szintidő: 1h

PÁLYA
Kisfaludy strand parkoló és Aranyhíd sétány
2348 méter - jól futható, aszfalt - körönként 4 méter szintkülönbség. /a végleges vonalvezetés hétfőn
jelölve, hitelesítve lett/
6 jobbos, 5 balos kanyart tartalmaz körönként.
Szombaton és vasárnap a pálya zárását a rendezők mellett rendőr hallgatók segítik.

PARKOLÁS
A pálya mellett, Kisfaludy strand parkolójában.
A verseny közben fokozott óvatossággal foglaljátok el a parkolóhelyeket, a pályát mindig kérjük
szabadon hagyni!
A parkoló csak a Germering utca felől lesz megközelíthető!

FRISSÍTÉS
Hammer iso, gyümölcs, keksz, tea, cola,
48h/24h/100mi meleg étkezés is
Péntek éjjel/48h/, szombat délben/48h/, szombat éjjel/48h,24h,100mi/

Versenyközpontban kihelyezett frissítő zónában, illetve a saját gépjármű mögött elhelyezett egyéni
frissítőasztalokról lehetséges!
Műanyagpohár nem lesz!
Saját poharad, vagy kulacsod tudjuk utántölteni a központi frissítésnél!

MENTŐ
A VB Ambulance végzi a verseny egészségügyi biztosítását. Szükség esetén a mentőautót a
versenyközpontban találjátok!

HULLADÉKKEZELÉS
Kérésre a központi frissítőponton szemeteszsákokat biztosítunk számotokra!
A verseny végeztével ezeket, zárt állapotban kérjük elhelyezni a híd melletti füves terület kerítés felőli
részén!

VIZESBLOKK
A rendezvény ideje alatt a Kisfaludy strand nyugati vizesblokkját tudjátok használni
- öltözőként,
- illemhelyként,
- tisztálkodásra,
- dopping mintavételre.

RAJTSZÁMÁTVÉTEL
Versenyszámok előtt legalább 30 perccel, illetve a hétvége folyamán, a verseny közben 18.00 óráig
lehetséges!
Tisztelettel kérjük, hogy aki vasárnap fut, az a tumultus elkerülése érdekében, ha van rá mód - már
szombaton vegye át a rajtszámot!

EMLÉKÉREM
A verseny speciális mivolta végett az emlékérmet a chip leadásakor adjuk át számotokra, hiszen a
verseny végét jelentő dudaszó, sokatokat kint a pálya különböző részein ér majd!

IDŐMÉRÉS, CHIP
Az időmérést a Watchman Timing végzi.
A versenyen 2 féle chipet használunk.
rajtszám és bokachip
A chip letéti díj 2000 ft! Kérünk Titeket, hogy pontos összeggel készüljetek!
A felajánlott letéti díjjal a CAP programot támogatjuk.
A verseny végén a chipeket ezért a Hammer sátornál tudjátok leadni!
VERSENYBÍRÓ: Pignitzky Péter
VERSENYTITKÁR: Szánóczki Szilvia
FRISSÍTÉSÉRT FELELŐS: Pavlek Tamás
IDŐMÉRÉS: Tóth Tamás

