SPURI MaratonFüred
SPURI MaratonFüred időpont, helyszín
Időpont: 2015. március 21.
Rajt: Badacsonytomaj
Cél: Balatonfüred
Google térképek
Rajt - Badacsonytomaj
Cél - Balatonfüred
Rajt időpont és helyszín
SPURI MaratonFüred táv, útvonal, frissítés
Táv teljesítésének lehetőségei
Útvonal
Frissítés
SPURI MaratonFüred versenyközpont
•

március 21.(szombat): Badacsonytomaj, Strand (7:45 - 9:15 óra között)

SPURI MaratonFüred öltöző, ruhatár, WC
A rajtnál és a célnál felállított sátrakban.
Az indulók rajtnál leadott csomagjait átszállítjuk a célba.
A rajtnál, a célban és a 8. SPURI Balaton Szupermaraton váltóhelyein, amelyek egyben
frissítő állomások is, mobil WC-k kerülnek kihelyezésre.
SPURI MaratonFüred szintidők
5 óra 54 perc
Rész-szintidő
Rész-szintidők kerültek meghatározásra, az utolsó induló rajtidejéhez igazodva.
Az az induló, aki a szintidőt nem teljesíti, az eredmények között helyezés nélkül, csak a
teljesített táv és az összideje feltüntetésével fog szerepelni.
SPURI MaratonFüred nevezés - díjak és határidők
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Online nevezés: legkésőbb 2015. március 15-én
Nevezés személyesen: előzetesen legkésőbb 2015. március 17-én
a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.)
•
•
•

munkanapokon 9:00-17:00-ig
március 16-17-én 9:00-18:00 között
személyes nevezésre a helyszínen, a versenyközpontban is lesz lehetőség 7:45-9:15
között

Nevezés banki átutalással: legkésőbb 2015. március 6-án
Figyelem! Az utalásnak eddig a napig be kell érkeznie, hogy a nevezés előzetesen fel
legyen dolgozva. Ellenkező esetben, az esemény helyszínén a versenyközpontban, a
probléma asztalnál, az átutalási bizonylat bemutatásával és nevezési lap kitöltésével
tudod a nevezésedet véglegesíteni!!!!
Amennyiben az online felületen vagy átutalással történt nevezésről ÁFA-s számla igényed
van, azt a teljesítéstől számított 5 napon belül jelezd a nevezes@futanet.hu email címen. A
levél tartalmazza a verseny nevét, nevezés módját és időpontját valamint a fizetés összegét. A
számlázási név és cím mellett kérjük a postázási címet is megjelölni, amennyiben ez eltér a
számlázási adatoktól! A számlát postán küldjük.
Nevezési díj tartalma
Nevezés módjai
Egyéb nevezési információk
SPURI MaratonFüred korhatár
Az egyéni versenyben csak 1997. március 20. előtt születettek indulhatnak ( 18 évesek vagy
idősebbek )

SPURI MaratonFüred rajtszám átvétel
•
•

előzetesen a BSI-ben
o március 16-17-án, 9:00-18:00 óra között
a helyszínen, a versenyközpontban
o március 21-én Badacsonytomajban a strandon 7:45-9:15 között

SPURI MaratonFüred kategóriák, díjazás
1-3. helyezett férfi és nő
SPURI MaratonFüred időmérés
Az időmérő rendszer később kerül meghatározásra, de mindenképp chipes, nettó időmérés
lesz.
SPURI MaratonFüred eredmények
A www.futanet.hu oldalon, legkésőbb a versenyt követő napon. Az eredménylistában
helyezés nélkül szerepelnek a versenyt feladni kényszerülő indulók.
SPURI MaratonFüred a verseny lebonyolítása
Verseny lebonyolítása
SPURI MaratonFüred 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

SPURI MaratonFüred egyéb tudnivalók
•
•
•
•

•

A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba
foglalt feltételeket és betartja a versenyszabályzatot.
A versenyen az útvonal sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt
kerekesszékes, illetve 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.
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.
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos.

•

•
•
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Mivel a verseny a forgalom elől NEM elzárt kerékpáros vagy kerékpárbarát úton
halad, a versenyzők biztonsága érdekében nem ajánlott mindkét fülön a külvilág zajait
tompító fülhallgatót viselni.
A kerékpáros, görkorcsolyás kísérésre ebben a versenyszámban nincs lehetőség!
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk !
A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BSI
előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a
nevezést bármikor lezárja.
A BSI fenntartja az útvonal- és időpont változtatásának jogát.

