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Versenyközpont: 8640 Fonyód, József u. 21.
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1. Táv:
21 km (3 kör), 14 km (2 kör), és 7 km (1 kör), gyermekeknek (14 év alatt) 4 km (1 kör).
A 21 km-es táv 2 és 3 fős, a 14 km-es táv 2 fős csapatban is teljesíthető, váltózóna a
versenyközpontban kerül kialakításra, váltás a chipes váltóbot átadásával történik.

2. Versenypálya:
Rajt: Atlétika pálya
1 kör:
József u. – Bartók Béla u. – Szaplonczay sétány (1. fordító) – Bartók Béla u. – József u. – Szent
István u. – Hunyadi u. – Dísz tér – vasúti aluljáró – Fürdő u. és Sport u. kereszteződése (2. fordító)
– Móló (3. fordító) – vasúti aluljáró – Dísz tér – Hunyadi u. – Szent István u. – József u. – Atlétika
pálya
Cél: Atlétika pálya
A pályarajz itt megtekinthető.

3. Korcsoportok, kategóriák:
Korcsoportok, távok:








14 év alattiak (2004 - )
14-18 év (1999 – 2003)
19-30 év (1987 – 1998)
31-40 év (1977 – 1986)
41-50 év (1967 – 1976)
51-60 év (1957 – 1966)
61 év felettiek ( 1956-ben illetve korábban született versenyzők)

Csapatértékelésnél a MIX (vegyes) csapatok a férfi kategóriában kerülnek értékelésre.

4. Nevezés:
Előnevezés: http://bui.hu/online-nevezes/
A nevezés a nevezési díj utalását követően kerül aktív státuszba.
Előnevezési határidő: 2017.02.11.
A csapatnevezést 60 csapatban maximalizáljuk.
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség sem egyéni sem csapat kategóriában.

5. Nevezési díjak:
Kategória
Egyéni
Csapat
4 km (csak 14 év alatt) 4 000 Ft
7 km
6 000 Ft
14 km
8 000 Ft 6000 Ft/fő
21 km
8 000 Ft 6000 Ft/fő
Táv

Nevezési díj tartalmazza:









Forgalomtól elzárt, változatos futópálya
Egyedi technikai póló minden indulónak
Egyedi befutóérem minden indulónak
Chipes időmérés (AGNI Timing)
Egészségügyi biztosítás
Frissítő a futópályán
Mobil WC-k a frissítőállomásokon
Víz/egy korsó sör, gyümölcsök a célban

Az előnevezési díjat a Balatoni Úszóiskola Kft. bankszámlájára kérjük utalni:
Bankszámlaszám: K&H Bank 10403930-50526577-70691002
Utalásnál kérjük a megjegyzés rovatba feltüntetni a nevet, csapatok esetén a csapat nevét és
várost.

6. Díjazás
Egyéni és csapat:
1-3. helyezett versenyzők korcsoportonként és nemenként érem és oklevél díjazásban részesülnek,
abszolút 1. helyezett női és férfi versenyző serleget kap.

Abszolút 1-3. helyezett női és férfi versenyzők pénzdíjban részesülnek:
1. hely: 40.000 Ft
2. hely: 25.000 Ft
3. hely: 15.000 Ft
Csapatoknál abszolút 1-3. helyezést hirdetünk női és férfi kategóriában.

7. Fontos, egyéb információk
 A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul, az online nevezés nyilatkozatnak
minősül, melyben a nevező elismeri, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a táv
teljesítésére.
 A versenyközpontban gyermekmegőrzőt alakítunk ki, előzetes egyeztetés szükséges
(info@bui.hu).
 A versenyközpontban, ill. annak környékén hagyott értéktárgyakért a Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.
 A pálya jelentős szintkülönbséggel bír, érinti a Fonyódi mólót és a vasúti aluljárót.
Burkolat: 80%-ban aszfalt, az atlétika pálya salakos, a Szaplonczay sétány földburkolatú.
 Eredményhirdetés 16:00-tól.

Információ :
Tel.: +36 70 / 674 7447
Mail.: info@bui.hu

