
Magyarország egyik leghosszabb ultrafutó versenye, melyen évről évre több hazai és 

külföldi sportoló vesz részt. A 212 kilométeres táv rajtja és célja Balatonaligán lesz, rajt 

2014. május 31-én, reggel 6 órakor. 

  

Szintidők 
50 km – 6 óra 

115 km – 15 óra 

156 km – 23 óra 

212 km – 32 óra 

Időmérés 
Az időt a tájfutók által is használt dugókás rendszerrel mérjük. Az ellenőrzőpontokon található dobozok segítségével kötelező 

az időmérés már az első időmérő ponttól. 

Nevezés 
Nevezni 2013. december 12-én 12 óra 12 perctől, május 15-én éjfélig lehet, kizárólag online formulán a www.ultrabalaton.hu 

oldalon. 

A nevezési díj attól függ, hogy a nevezési lap hányadikként érkezik meg (tehát hányan neveztek előtted). A nevezés 

elküldését követően azonnal kapsz egy emailt, melyben minden, a fizetésre vonatkozó információ szerepel. 

Nevezési díjat kétféleképpen lehet befizetni: 

1. Átutalással a Balatonman Triatlon Kft. számlaszámára 

2. Személyesen, készpénzben a Maratonman Depo futóboltban (1138 Budapest, Népfürdő utca 5/c.) 

Személyes befizetés esetén egy 2014 Ft értékű futócipő kedvezményre jogosító bónt adunk, melyet felhasználhatsz az 

Ultrabalaton rajtjáig. 

Nevezés módosítása 
A nevezés lemondása esetén a befizetett nevezési díjakat 2014. április 1. előtt 50%-ban tudjuk visszatéríteni. A 2014. április 

2-tól vagy utána lemondott nevezések díját nem áll módunkban visszatéríteni. 

Nevezési díjak 
Első 50 nevező: 14 961 Ft + áfa/fő 

Következő 25 nevező: 19685 Ft + áfa/fő 

Minden további nevező 2014. május 1-ig: 23 622 Ft + áfa/fő 

Minden további nevező május 2-től: 29 921 Ft + áfa/fő 

az ÁFA mértéke 27 százalék. 

Figyelem! A nevezési díjnak a nevezési lap elküldésétől számítva 10 napon belül meg kell érkeznie hozzánk, ellenkező 

esetben a kedvezményeket nem tudjuk biztosítani. 

A nevezési díj tartalmazza: 
• NIKE DRI-Fit futópólót 

• Tésztaparti jegyet 

• Műsorfüzetet térképekkel 



• Kedvezményre jogosító kupont 

• Chipes időmérést 

• Orvosi ellátást 

• Egyedi, csapatnévvel rajtszámot 

• Támogatóink ajándékait 

• Útvonalbiztosítást 

• Egyedi befutóérem 

• Névre szóló célszalagot 

• Frissítést a frissítőpontokon 

Kerékpáros kísérő: 
Javasoljuk, hogy kerékpáros kísérődet is nevezd be, hiszen így ugyanazokat a szolgáltatásokat veheti igénybe mint a 

bringatúra résztvevők. A kísérő nevezési díja szintén tartalmazza a befutóérmet, technikai polót és a frissítést 9 ponton. 

 

Csapatnevezés: 

Az Ultrabalaton 212 kilométeres távját teljesíthetitek 1 vagy 2 nap alatt. Egy 

csapatot ketten vagy akár tízen is kialakíthattok. A rajt és a cél Balatonaligán lesz, a 

Balatont a Balatonfüred-Keszthely-Fonyód-Balatonaliga útvonalon kell majd 

megkerülni. 

Kategóriák 
FÉRFI NON-STOP FÉRFI 2 NAPOS NŐI NON-STOP NŐI 2 NAPOS 

2 fős nincs 2 fős nincs 
3-10 fős 3-10 fős 3-10 fős 3-10 fős 

Azok a csapatok amelyek akár egy férfi taggal rendelkeznek, férfi kategóriában indulnak. 

Rajtok 
A csapatokat egyesével, előre megadott időpontban indítjuk, 7:00-11:00 óra között. A rajtidőpontokat később publikáljuk. 

A kétnapos váltók számára a második rajt Keszthelyen, (június 1., vasárnap) 6:00 órakor lesz. 

A távot non-stop versenyszámban teljesítők futóideje nem szakad meg, ők folyamatos futással teljesítik a távot. A távot két 

nap alatt teljesítő csapatoknak (akárhány fősek) a Balatonaliga-Keszthely távot (118 km) szombaton, a Keszthely-

Balatonaliga távot (94 km) vasárnap kell teljesíteni. 

Szintidő 
A váltók számára a váltópontok zárása jelenti a szintidőt. A szintidőn kívül került csapatok a versenyből kizárásra 

kerülnek. A pontos időpontokat később publikáljuk.  

Váltások 
Az útvonal során frisstő és váltópontok kerülnek kialakításra. Váltani csak a váltópontokon lehet, az időmérő eszköz 

átadásával. A váltópontokon kívül váltani tilos. Csak azokon a frissítőpontokon lehet váltani amelyek egyben váltópontok is. 

Időmérés 



Az időt a tájfutók által is használt dugókás rendszerrel mérjük. A váltópontokon található dobozok segítségével kötelező az 

időmérés már az első időmérő ponttól. 

Nevezés 
Nevezni 2013. december 12-én 12 óra 12 perctől, május 15-én éjfélig lehet, kizárólag online formulán a www.ultrabalaton.hu 

oldalon. 

A nevezési díj attól függ, hogy a nevezési lap hányadikként érkezik meg (tehát a csapat előtt hányan neveztek a beérkezés 

pillanatáig). A nevezés elküldését követően a kapcsolattartó azonnal kap egy emailt, melyben minden, a fizetésre vonatkozó 

információ szerepel. 

Nevezési díjat kétféleképpen lehet befizetni: 

1. Átutalással a Balatonman Triatlon Kft. számlaszámára 

2. Személyesen, készpénzben a Maratonman Depo futóboltban (1138 Budapest, Népfürdő utca 5/c.) 

Személyes befizetés esetén minden csapattagnak 2014 Ft értékű futócipő kedvezményre jogosító bónt adunk, melyet 

felhasználhattok az Ultrabalaton rajtjáig. 

Figyelem! A nevezési díjnak a nevezési lap elküldésétől számítva 10 napon belül meg kell érkeznie hozzánk, ellenkező 

esetben a kedvezményeket nem tudjuk biztosítani. 

Nevezés módosítása 
Csapatok nevezésénél kizárólag a csapatlétszám növelésére van lehetőség. Az új csapattag nevezési díját mindig az aktuális 

nevezési díj határozza meg. A teljes csapat nevezésének lemondása esetén a befizetett nevezési díjakat 2014. április 1. előtt 

50%-ban tudjuk visszatéríteni. A 2014. április 2-tól vagy utána lemondott nevezések díját nem áll módunkban visszatéríteni. 

Nevezési díjak 
Kétfős csapatok: 

Első 5 csapat: 11 024 Ft + áfa/fő 

Második 5 csapat: 13 386 Ft + áfa/fő 

Minden további csapat 2014. május 1-ig: 15 748 Ft + áfa/fő 

Minden további csapat május 2-től: 18 110 Ft + áfa/fő 

3-10 fős csapatok 

Első 60 csapat: 6 929 Ft + áfa /fő 

Következő 30 csapat: 7 874 Ft + áfa/fő 

Következő 30 csapat: 9 449 Ft + áfa/fő 

Minden további csapat 2014. május 1-ig: 11 024 Ft + áfa/fő 

Minden további csapat május 2-től: 11 811 Ft + áfa/fő 

az ÁFA mértéke 27 százalék. 

Figyelem! 

2014-ben összesen 350 csapat jelentkezését tudjuk fogadni!  

A nevezési díj tartalmazza: 
• NIKE DRI-Fit futópólót 

• Tésztaparti jegyet 

• Műsorfüzetet térképekkel 

• Kedvezményre jogosító kuponokat 



• Chipes időmérést 

• Orvosi ellátást 

• Egyedi, csapatnévvel ellátott rajtszámot 

• Támogatóink ajándékait 

• Útvonalbiztosítást 

• Egyedi befutóérmet 

• Frissítést a frissítőpontokon 

  

 


