
11. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton - 
eseményinformáció 
  

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton időpont, helyszín 

Időpont: 2014. november 15-16. 
Rajt/cél: Erzsébet Szálloda, Siófok (volt Hotel Aranypart) (Beszédes József 
sétány 82.) 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton táv, útvonal, frissítés 

ÚJDONSÁG, SZOMBATI FÉLMARATON 15-én 12:00-kor 

• az első 2000 fő nevezését tudjuk elfogadni!! 

ÚJDONSÁG, FÉLMARATON PÁRBAN, SZOMBATON 15-én 12:00 

• az első 200 páros nevezését tudjuk elfogadni!! 

VASÁRNAPI FÉLMARATON 16-án 11:00-kor 

• az első 1500 fő nevezését tudjuk elfogadni!! 

VASÁRNAPI FÉLMARATON PÁRBAN 16-án 11:00 

• az első 150 páros nevezését tudjuk elfogadni!! 

Távok 
Útvonalak 
Lebonyolítás 
Frissítés 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton szintidő 

szintidő a 15-i harmadmaratonon: 

Az az induló, aki az első kört 1 órán belül nem teljesíti, a második körét nem 
kezdheti meg. 

szintidő a 15-i és 16-i félmaratonon: 

Az az induló, aki az első kört 1 óra 35 percen belül nem teljesíti, a második 
körét nem kezdheti meg. 

Kérjük a lekörözött futókat, hogy térjenek ki, az út Balatontól távolabbi oldalán 
haladjanak!! 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton versenyközpont 



Az esemény versenyközpontja: 
HOTEL HUNGÁRIA éttermében: (a Petőfi sétány 17., az Erzsébet Szálloda, 
Siófoktól (volt Hotel Aranypart) kb. 600 m-re Siófok Centruma felé, itt lehet a 
rajtszámot átvenni) 

Megközelítés, parkolás 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton öltöző, zuhanyzó, ruhatár, 
WC 

• Öltöző: 
o nők részére: 

� az Erzsébet Szálloda, Siófok (volt Hotel Aranypart) B 
épületében (az A épülettől a versenyközponttal ellentétes 
irányban kb. 50 m) az erre a célra kijelölt szobákban 

o férfiak részére: 
� az Erzsébet Szálloda, Siófok (volt Hotel Aranypart) Balaton 

felőli oldalán felállított öltözősátorban 
• zuhanyzási lehetőség 

o az Erzsébet Szálloda, Siófok (volt Hotel Aranypart) B épületében ( 
az A épülettől a versenyközponttal ellentétes irányban kb. 50 m) 
az erre a célra kijelölt szobákban 

� szombaton a földszinten 
� vasárnap a nők részére a földszinten 
� vasárnap a férfiak részére az 1. emeleti szobákban. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezekben a szobákban csak 
az átöltözés/zuhanyozás ideje alatt tartózkodj! A pihenő 
az A épület 1. emeletén található! 

• Ruhatár: 
o az Erzsébet Szálloda, Siófok (volt Hotel Aranypart) Balaton felőli 

oldalán 
� szombaton a szálloda éttermének kerti részében 
� vasárnap ruhatári sátrakban is 

o csak a nők részére 
� az öltöző épületében, a földszinten  

Figyelem: A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk! 
• WC: 

o WC-k találhatók a szálloda mindkét épületében valamint mobil 
WC-ket helyezünk el az Erzsébet Szálloda, Siófok (volt Hotel 
Aranypart) part felőli oldalán 

o vasárnap az útvonalfrissítőkhöz is kihelyezésre kerülnek mobil 
WC-k 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton nevezési díjak és határidők 

maraton egyéni nevezési díjak 
maraton párban nevezési díjak 
1/2 maraton egyéni nevezési díjak - szombati verseny 



1/2 maraton párban nevezési díjak - szombati verseny 
1/2 maraton 2 részletben nevezési díjak 
1/3 maraton egyéni nevezési díjak 
1/3 maraton párban nevezési díjak 
1/6 maraton egyéni nevezési díjak 
1/2 maraton egyéni nevezési díjak - vasárnapi verseny 
1/2 maraton párban nevezési díjak - vasárnapi verseny 

 

Nevezés interneten: 2014. november 12-ig 

Nevezés személyesen: előzetesen legkésőbb 2014. november 12-én a BSI-
ben (1138 Budapest, Váci út 152.) munkanapokon 9:00-17:00-ig, 

Nevezés banki átutalással: 2014. november 7-ig 

Átutalásos fizetésre kizárólag a 3 vagy annál több együttesen leadott 
nevezéseknél, illetve a 10.000 forintot meghaladó nevezéseknél van 
lehetőség! 

Figyelem! Az utalásnak az adott sávos nevezési határidőig be kell 
érkeznie, de legkésőbb a megjelölt időpontig, hogy a nevezés előzetesen 
fel legyen dolgozva. Az esemény hetében már nem fogadunk el 
átutalásos előnevezést!! Ha ennek ellenére átutalással rendezed a 
nevezési díjat, az esemény helyszínén a versenyközpontban, a probléma 
asztalnál, az átutalási bizonylat bemutatásával és új nevezési lap 
kitöltésével tudod a nevezésedet véglegesíteni!!!! 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton rajtszám átvétel 

• A BSI-ben november 10-12-ig munkanapokon, 9:00 -17:00 között 
o A nevezési iroda november 13-án és 14-én zárva tart! 

• A helyszínen a versenyközpontban 
o november 15-én 8:00-tól, legkésőbb az adott futam rajtja előtt 30 

perccel 
� a vasárnapi félmaratonra és félmaraton páros versenyre 

13:30-15:30-ig 
o november 16-án 8:15 - 10:30-ig 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton korhatár 

A félmaraton és maraton egyéni versenyre csak a 2002. november 17. előtt 
születettek nevezését fogadjuk el (12 évesek vagy idősebbek) 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton díjazás 

• A maraton és a félmaraton távokon, nemenként (a párosoknál a 
vegyes párosokat is díjazzuk) 1.-3. helyezettek 



• A többi távon (harmadmaraton, harmadmaraton párban, 
hatodmaraton, félmaraton 2 részletben) nem lesz díjazás! 

• A távok eredményhirdetésére a helyszínen 
o november 15-én 15:00-tól 
o november 16-án 14.45 órától kerül sor. 

� Minden táv eredményhirdetése a csak az arra a távra 
benevezett indulók nettó ideje alapján történik. (A vasárnapi 
félmaraton rangsornál nem vesszük figyelembe a maraton 
távot teljesítők félmaraton idejét). 

• A Balaton Maraton eredményhirdetését megelőzően, várhatóan 14 
órától kerül sor a 29. Wizz Air Budapest Nemzetközi Félmaraton és a 
29. SPAR Budapest Nemzetközi Maraton amatőr kategória 
győzteseinek eredményhirdetésére. 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton eredménylista 

Az eredménylisták elérhetők a www.futanet.hu honlapon az esemény 
kiírásánál a bal oldali menüsorban található "eredménylisták" menüpontban 
november 15-én, illetve 16-án estétől. 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton időmérés 

Chippel történik. 

AZ IDŐMÉRŐ RENDSZER EGYEZTETÉS ALATT 

11.Intersport Balaton Maraton és Félmaraton további információ 

• BSI, 1138 Budapest, Váci út 152. 
• tel.: 

o BSI szervezés: 273-0939 
o Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

• fax: 273-0936 
• internet: www.futanet.hu 
• e-mail: info@futanet.hu 

11.Intersport Intersport Balaton Maraton és Félmaraton egyéb tudnivalók 

• A versenyen miden felkészült futó rajthoz állhat, aki a versenykiírásba 
foglalt feltételeket elfogadja. 

• A versenyen a pálya sajátosságai miatt kerekesszékes és handbike-os 
versenyzők nem indulhatnak. 

• 10 perc időbüntetést kaphat az a versenyző, aki a rajtszámát 
összehajtja, letakarja nem jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt. 

• Amennyiben a páros első tagja egyénileg is teljesíti a távot, az egyéni 
rajtszámán elhelyezett jelző-etikett segítségével tud a váltózónába 
bejutni, a páros rajtszámot nem kell viselnie. 



• Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri figyelmeztetés ellenére 
is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályt, továbbá aki nem 
teljesíti a verseny - szervezők által kijelölt - teljes távját vagy a nevezési 
lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve 
hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja. 

* TILOS a futóknak futás közben időbüntetés terhe mellett (10 perc) 
bármilyen zene vagy egyéb lejátszót a fülükbe dugva hallgatni, 
használni. 

•  
o A verseny a mezőnyben dolgoznak a kerékpáros és motoros 

szervezők, illetve szükség esetén a mentő autók. 
o A fülhallgató elnyomja a külső zajokat, így a futó akadályozhatja 

az előző futótársakat és a munkájukat végző szervezőket, orvosi 
csapatot. Az időbüntetés akkor is jár, ha a szervezők nem 
vesznek észre vagy nem tudnak beazonosítani minden szabály 
szegő futót. 

• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, 
rajtszám nélkül, kutyával futni tilos! 

• A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk ! 
• A esemény helyszínén bármilyen reklámtevékenység csak a BSI 

előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 
• A versenyen előnevezés esetén ingyen indulhatnak 

o a 29. Wizz Air Budapest Nemzetközi Félmaraton és a 29. SPAR 
Budapest Nemzetközi Maraton amatőr kategória győztesei 

• A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők 
számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. 

• A BSI fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát. 
• Mindig figyelj oda a verseny hangosbemondójára. Néhány dolog 

megváltozhat a verseny napján és ezt csak így tudjuk feléd közölni. 
• Minden versenyünkön egy külön információs csapattal találkozhatsz. Az 

információt a versenyen az Erzsébet Szálloda, Siófok (volt Hotel 
Aranypart) bejáratánál találod meg. 

Futó etikett 

Érkezz időben! - hogy a versenyközpontban és az öltözőknél elkerüld a sorban 
állásból adódó idegeskedést, hogy legyen időd találkozni a rég nem látott 
barátokkal, vagy hogy új ismerősökre, futótársakra találj. 

Ne engedd, hogy olyan futó fusson melletted, aki nem nevezett be a 
versenyre! Nem igazságos azokkal szemben, akik fizettek azért, hogy 
futhassanak. 

Ha pár másik futóval haladsz együtt, ne álljátok el az utat teljes 
szélességében. Ha hallod, hogy valaki megelőzne, mihamarabb állj félre és 
hagyd őt elmenni. 



Kérünk, hogy a versenyközpont területén és az útvonalon is ügyelj a 
tisztaságra! Használd a kihelyezett hulladéktárolókat, és ne szórd el a 
szemetet! A versenyhelyszín eredeti állapotba való visszaállítása nagyon 
nagy feladat, köszönjük, hogy ezzel is segítetted a munkánkat! 

Ugrás a lap tetejére 

 

 


