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Szervezı: IRONTEAM Szabadidı és Tömegsport Egyesület 

Idıpont: 2014. november 8. 

Helyszín: Velence 

Versenyszámok: 2-4-6 órás futam  - 6 órás Országos Bajnokság! 

  

A verseny az OptiVita Ultrafutó Kupa hatodik állomása. Az OptiVita 

Ultrafutó Kupa teljes szabályzata és leírása megtekinthetı az Ironteam 

weboldalán, az OptiVita 2014 

menüpontban: http://ironteam.hu/index.php?a=36&id=19 

  

A verseny az Ultrafutók Nemzetközi Szövetségének (IAU) Bronz 

cimkéjével rendelkezik.  

  

Program 

08:30 - Rajtcsomagok és chipek felvétele a versenyközpontban 

09:30 - Bemelegítési lehetıség, a rendezvény és a pálya bemutatása 

10:00 - RAJT! 

16:00 - Verseny vége 

16:00 - Bogrács party 

17:00 - Eredményhirdetés 

     



A 6 órás OB részvételi feltételei: érvényes MASZ versenyengedély és 

sportorvosi igazolás! 

Azok a futók, akik nem rendelkeznek ezekkel,a nyílt futamban indulhatnak. 

 

Frissítés:  víz,izo,kóla,tea,banán,alma,csoki,keksz,ropi,vajas 

kenyér,szılıcukor,leves 

  

Térkép: 

 

  

További információk a versennyel kapcsolatban 

  

Útvonal: Az útvonal 100%-ban aszfalton halad. A verseny körverseny, a pálya 

hossza 1100 méter. 

  

Váltók:  Az egyéni indulók mellett váltók versenyzésére is van mód. A 2 és 4 

órás futamban „Páros” csapatok indulhatnak, a 6 órás futamban „Páros” és 

„4 fıs Váltó” számban lehet rajthoz állni. A vegyes váltók a férfi 

kategóriában kerülnek majd kiértékelésre. 



  

Idımérés: A körök számát chipes rendszerrel mérjük. Az idı lejártakor a 

sziréna hangjára mindenki "leparkol" ahol éppen tartott. A hitelesítık 

kerékpárral végig haladnak a pályán és lemérik a megtett résztávokat.  

  

Nevezési díjak és feltételek 

 

A nevezési díjat az alábbi bankszámlára kérjük utalni: 

Ironteam SE, Budapest Bank 10102440-09867200-01003006 

(a közlemény rovatban kérjük megadni a versenyzı nevét és a futamot, 

amelyben indulni szeretne!) 

  

Nevezési díj: Az adott verseny idıpontját megelızı 8. napig a versenyzı 

regisztrál az Ironteam SE weboldalán, és ugyaneddig a nevezési díj is 

beérkezik az egyesület bankszámlájára. 

  

Elınevezés: 2014.09.09-ig a versenyzı regisztrál az Ironteam SE weboldalán, 

és ugyaneddig a nevezési díj is beérkezik az egyesület bankszámlájára. 

  

MASZ nevezési díj: A Magyar Atlétikai Szövetség érvényes 

versenyengedélyével rendelkezı versenyzı, aki az adott verseny idıpontját 

megelızı 8. napig regisztrál az Ironteam SE weboldalán, és ugyaneddig a 

nevezési díj is beérkezik az egyesület bankszámlájára. 

  

OptiVita 6/6: Az OptiVita Ultrafutó Kupa 2013-as évadjában 6-ból 6 



különdíjat kapott versenyzı, aki az adott verseny idıpontját megelızı 8. 

napig regisztrál az Ironteam SE weboldalán, és ugyaneddig a nevezési díj is 

beérkezik az egyesület bankszámlájára. 

  

Helyszíni nevezési díj: Az adott verseny idıpontját megelızı 8. nap után 

vagy a verseny napján történı regisztráció és nevezési díj fizetés. 

  

A Páros és Váltó nevezési díj a teljes csapatra vonatkozó fizetendı díjat 

jelenti. 

  

Nevezést lemondani vagy módosítani az OptiVita 2014.versenyszabályzatában 

foglaltak szerint lehet : http://ironteam.hu/index.php?a=36&id=19 

Ironteam Szabadidı és Tömegsport Egyesület 
 


