
A Szőlős Kör - Szüreti Ultra 2014. Futóverseny, a 

Balaton-felvidék csodálatos részeit érintő, 52 km-es 

különleges megmérettetés. 

Versenykiírás 
 
 
Időpont: 2014. október 4. - szombat 08.00 
 
Helyszín: Balatonszőlős, Futballpálya  
 
Táv: 52 km 
 
Szintidő: 8 óra 
 
Útvonal: Balatonszőlős - Pécsely - Vászoly - Dörgicse - Balatonakali - Fövenyes - 
Balatonudvari - Örvényes - Aszófő - Tihany félsziget - Aszófő - Pécsely - Balatonszőlős  
 
Rendező: Balatonfüredi Futó Cimborák 
 
A pályát kijelölte: Tomán Edina 
 
Szervező: Baranyai Máté 
 
Résztvevők: Minden olyan versenyző, aki a verseny napjáig betöltötte a 18. életévét és 
nevezését leadta a versenyre, a helyszínen regisztrálva lett, a rajtcsomagot átvette. 
 
Futófelszerelés: A versenyzőnek viselni kell futás során, az öltözete mellső oldalán az eredeti 
állapotú, a szervezőktől kiadott saját rajtszámát úgy, hogy annak teljes felülete látható 
legyen. 
 
Nevezési díj: Előzetesen regisztráltaknak (emailben: legea.sport@gmail.com) - 6000 Ft.- 
Helyszíni nevezés esetén: 8000 Ft.- 
RunCard kártyával: 5000 Ft.- 
/nevezési díj kiegyenlítése csak a helyszínen!/ 
Előzetes regisztráció lezárta: 2014. szeptember 26. 
 
Program: 2014. október 4. 06.00-07.30 regisztráció, helyszíni nevezés, 08.00 rajt, 12.00-tól 
masszázs, 13.00-tól ebéd, 16.00-tól eredményhirdetés. 
 
Versenypálya: Az 52 km-es útvonal 24 km-en kerékpárúton, 28 km-en kis forgalmú, alsóbb 
rendű úton halad. A kereszteződésekben a verseny rendezői, illetve polgárőrök segítik a 
versenyzőket. Az úttesten felfestések is segítenek a helyes irányba való haladáshoz A pályán 
kerékpáros versenybírók működnek közre. Mivel az útvonal nem zárt, ezért fontos, hogy a 
versenyzők figyeljék a közlekedés más résztvevőit is! 
 
Segítők, kísérők: A versenyzők kerékpáros kísérésére 4 km-től, a pécselyi frissítőponttól van 
lehetőség! Egy versenyzőt, egy segítő kísérhet kerékpárral. Minden kerékpáros kísérőnek 



kötelező a neon színű megkülönböztető mellény és a bukósisak viselése! A kísérők a 
frissítőasztalokról fogyaszthatnak, különösen ügyelve arra, hogy ezzel nem zavarhatják a 
versenyben résztvevő futókat! A kísérőknek nem kell külön nevezési díjat fizetni! 
 
Verseny a versenyben: A futóverseny keretein belül kerül megrendezésre a rendvédelmi 
szervek járőrbajnoksága is. Ide a Katasztrófavédelem, a Honvédség, a Büntetés végrehajtás 
és a Rendőrség állományába tartozó versenyzőket várjuk! Az ő megmérettetésük néhány 
dologban különbözik a futóversenytől. A járőrbajnokság rajtja 7 órakor van, a szintidő az itt 
résztvevőknek 9 óra, és a felszerelés kötelezően a gyakorló ruházat, és az ahhoz tartozó 
lábbeli. A járőrbajnokság résztvevői külön díjazásban részesülnek! 
 
Frissítőpontok: 4 km Pécsely, 8 km Vászoly, 12.7 km Dörgicse, 16.7 km Balatonakali, 20.5 
km Fövenyes, 23.7 km Balatonudvari, 28.5 km Aszófő, 33.8 km Tihany, 38.7 km Tihany, 42.5 
km Aszófő, 47.5 Balatonfüred, 52 km Balatonszőlős 
/a frissítőasztalokon banán, keksz, szőlőcukor, iso ital, víz, szőlő vár rátok/ 
 
Díjazás: Női és Férfi 1-3. helyezett - serleg, érem, szponzorok által felajánlott díjak 
Különdíj: Hegyek királya - az első férfi és női versenyző, aki először eléri a vászolyi 
ellenőrzőpontot. 
 
A verseny minden résztvevője saját felelősségére vesz részt az eseményen! 
 
A verseny fővédnöke: Mórocz László - Balatonszőlős polgármestere 

 


