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VERSENYKIÍRÁS
A versenyről:
Korinthosz(hu) ultratávú futóversenyünket idén második alkalommal rendezzük meg!
Távja megegyezik a Spartathlon első szakaszának hosszával, az Athén és
Korinthoszi szoros 81km-ével. Az versenyzők idén Szekszárdról indulnak és Baján, a
Petőfi Sándor szigeten lévő új Információs Centrum előtt érnek célba!
Útvonal, útvonal információk
A verseny jelentős része közúti forgalomtól mentes, murvás és aszfaltozott
árvízvédelmi töltéseken, kerékpár utakon és erdei turistaúton halad!
Kérünk minden versenyzőt illetve kísérőt – akár autós vagy kerékpáros – a
közlekedési szabályok betartására. Ügyeljünk saját és mások biztonságára!
81 km:
Szekszárd – Garay tér, Kadarka u., Zápor u. , Bor u. Völgység-patak árvízvédelmi
töltése, Sióagárd, Sió csatorna árvízvédelmi töltése, Bogyiszló, Duna árvízvédelmi
töltése, Pörböly kisvasút állomás, Baja – Petőfi sziget, Információs Centrum
Az útvonal és egyes frissítő- valamint váltópontok autóval nem közelíthetőek meg!
Rajtszám átvételkor a kísérők számára GPS koordinátákkal ellátott térképet adunk, a
könnyebb tájékozódás érdekében!
Frissítőpontok, váltópontok
5 km – Szekszárd Bor u. – Kísérő autóval nem közelíthető meg! –
11 km – Sióagárd, Nádor csatorna hídja – Kísérő autóval megközelíthető!
16 km – Szekszárd palánki út – Sió-csatorna hídj kereszteződés – Kísérő autóval
megközelíthető!
23 km – Sió-csatorna töltése –M9 autóút felüljárója – Kísérő autóval megközelíthető!
28 km – Bogyiszló, Duna u. külterület – Kísérő autóval megközelíthető!
31 km – Duna árvízvédelmi töltése – Bogyiszlói rév irányába – Kísérő autóval
megközelíthető!
36 km – Duna árvízvédelmi töltése – Szent László-híd – Kísérő autóval nem
közelíthető meg!

41 km – Keselyűs – Kísérő autóval megközelíthető!
47 km – Duna árvízvédelmi töltése – Kísérő autóval megközelíthető!
53 km – Duna árvízvédelmi töltése – Kísérő autóval megközelíthető!
59 km – Duna árvízvédelmi töltése – Pörböly vasútállomás – Kísérő autóval
megközelíthető!
66 km – Dunafürdő (Türr István híd előtt) – Kísérő autóval megközelíthető!
71 km – Baja, Petőfi-sziget – Kísérő autóval megközelíthető!
76 km – Baja, Pandúr-sziget – Kísérő autóval nem közelíthető meg!
81 km – CÉL Baja, Információs Centrum
Váltópontok
11 km, 16 km, 23 km, 28 km, 41 km, 59 km, 71 km
A váltók a tagok között tetszés szerint oszthatják fel a távot, de csak váltás csak a
kijelölt pontokon lehetséges!
Részvétel:
A versenyen résztvevőnek tisztában kell lennie a verseny távjával! Legyen
tudatában, hogy a rendezvény hossza miatt különböző problémák merülhetnek fel!
Fizikailag, emocionálisan és mentálisan is komoly terhelésnek van minden versenyző
kitéve, így a felmerülő problémákat képesnek kell lenniük maguknak megoldani!
A versenyt egészségügyi biztosítást szolgáltató esetautó követi, de a felmerülő
probléma helyszínére való kiérkezés hosszabb-rövidebb időt vehet igénybe! A
rajtszámon feltüntetésre kerül a biztosító személyzet elérhetősége!
Díjazás:
– Minden 11 órán belül teljesítő befutóérmet kap.
– 9 óra 30 percen belül ( Athén – Korinthosz limit idő a Spartathlon-on ) teljesítők egy
exkluzív oklevelet kapnak.
– Abszolút első 3 nő ill. férfi egyéni versenyzők serleg díjazásban részesülnek a
maratoni illetve ultramaratoni távon.

– Korcsoportonként az első három helyezett női illetve férfiversenyző érem és
oklevéldíjazásban részesül.
– A váltók abszolút első három helyezett női ill. férfi csapat győztesei serleg
díjazásban-, a további helyezettek oklevél jutalmazásban részesülnek.
Korcsoportok:
Korcsoportos díjazás csak az egyéni versenyzők részére kerül kiírásra!
1.
2.
3.
4.

1986. és utána született versenyzők
1985. – 1976. között született
1975. – 1966. között született
1965. és korábban született versenyzők
Nevezés:
A versenyre való nevezéssel a versenyző elfogadja és kötelező érvényűnek tartja
magára nézve a verseny szabályait!
Nevezni kizárólag a www.fut.as oldalon keresztül lehet, 2015. augusztus 5-ig.
Az verseny helyszínén nincsen mód nevezésre!
Kérjük a nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedj átutalni:
Borvidék Futóegyesület
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10104617-45398600-01004004
Nevezési díjad személyesen az alábbi címen tudod kiegyenlíteni:
Szekszárd, Mátyás király u.66. – Márker Kft. telephelyén, 8-15 óráig
A megjegyzés rovatba légy szíves tüntesd fel neved vagy csapatneved, illetve
születési éved!
Figyelem! A nevezési díjad 2015. július 25-ig átruházható, vagy igény szerint
visszautaljuk! Ezt követően nevezési díjad lemondás esetén visszafizetésre már nem
kerül, de 2015. augusztus 5-ig átruházható!
Nevezés lemondása, átruházása
Nevezés lemondást kizárólag email-ben fogadunk el! Kérünk lemondási szándékod
az info@fut.as email címre küld el! A nevezésed átruházása esetén a következő

adatokat szolgáltasd! Az új versenyző neve, születési ideje, email címe, lakcíme,
telefonszáma, póló mérete
Nevezési díjak
Nevezési díj

Egyéni

2 fő

3 fő

4 fő

5 fő

kerékpá

A sikeres Spartathlon teljesítők részére, egyéni kategóriában a mindenkori nevezési díjból 50% kedvez
Március 16 -31.

7800

12480

17600

21800

24900

3000

Április 1-30.

8300

13300

18600

23200

26600

3000

Május 1-31.

9200

14700

20700

25700

29400

3000

Június 1-30.

9900

15800

22300

27700

31600

3000

Július 1-31.

10500

16800

23600

29400

33600

3000

Augusztus 1-5.

11000

17600

24800

30800

35200

3000

Az egyéni és csapatban résztvevők nevezési díjai a következőket tartalmazzák:
– részvételt a versenyen biztosított útvonalon (több szakaszokon forgalomkorlátozás)
– időmérést
– frissítést 15 ponton (81 km-t egyéniben teljesítők részére)
– egészségügyi szolgálatot
– rajtcsomagot (rendezvény pólóját, rajtszámot, információs kiadványokat)
– egyedi befutó emlékplakettet, (befutóérmet kap minden váltótag)
– tésztapartin való részvételi lehetőséget a versenyt megelőző estén
– meleg ételt és frissítést a célban
– on-line eredménylistát

– oklevelet
Frissítőpontok, ellenőrző pontok:
A frissítést 5-6 km-enként oldjuk meg! Az egyes frissítőpontokon feltüntetésre kerül a
következő ellenőrző pont hossza, valamint a hátralévő versenytáv! A versenyző saját
felelősségére dönt, hogy az egyes pontokról folytatja-e a versenyt!
A frissítőpontokon vizet, izotóniás italt, kólát, gyümölcsöt, aszalt gyümölcsöt, sót,
vajas kenyeret, paradicsomot szolgálunk, valamint jeget biztosítunk!
Minden frissítőpont egyben ellenőrző pont is! Az egyes pontok nyitását és zárását
meghatározzuk! Amennyiben a versenyző a pont zárását követően éri azt el, úgy
automatikusan kizárásra kerül!
Program
Augusztus 14.
– Rajtszám, rajtcsomag felvétel 17:00-l 19:00 óráig a Hotel Zodiaco teraszán
(Szekszárd, Szent László u. 19.)
– tésztaparti ugyan itt, 17:00 órától
– technikai értekezlet 19:00 órától (Hotel Zodiaco teraszán)
– szálláshelyek elfoglalása
Szállások:
•

Hotel Zodiaco 2-3 fős szobákban, 4900 Ft / fő/ éj díjért (idegen forgalmi adóval)
Amennyiben a Hotel Zodiaco*** szolgáltatását szeretnéd igénybe venni, kérünk
létszám megjelöléssel írj részünkre egy email-t, azinfo@fut.as email címre!
Szükséges adatok: Név – vagy nevek, éjszakák száma,
További infók a szállodáról itt >>>

•

Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Kollégiuma, Szekszárd – Mátyás király u.3. Telefon:
74/528-327 (ügyintéző: Farkas Józsefné)
Augusztus 15.
– rajtszám felvétel 6:30-ig a rajt helyszínén, Szekszárdi Garay téren

Rajt: 7:00 órakor
Helyszín: Szekszárd Garay tér
Célba érkezés
– Baja – Petőfi sziget, Információ Centrum
– Eredményhirdetés 18:30-tól, helyszíne az Információs Centrumban
A célterületen tisztálkodási lehetőséget biztosítunk, valamint a résztvevők számára
meleg ételt!
Szintidők:
81 km-es táv szintidő: 10 óra 30 perc
A szintidők egyéni és a csapat versenyzők részére egyaránt érvényesek!
Külön díjazásban részesülnek a Korinthoszi szintidőn belül teljesítő egyéni
versenyzők, akik 9 óra 30 percen belül érkeznek célba!
DEPO, csomagküldés, visszaszállítás
Versenyt megelőző estén a technikai értekezletet követően az egyéni frissítőket
illetve csomagokat le lehet adni! Csomagok és frissítők átadására a verseny reggelén
6:30-ig szintén lehetőség nyílik!
A csomagokat Baján a célterületen átadjuk!
Visszaszállítási igényedet kérjük, nevezéskor regisztráld!
Szekszárdra történő visszaszállítás időpontja augusztus 15. – 20:00 óra! Csak a
regisztrált és díjrendezett visszaszállítási igényeket tudjuk biztosítani!
Útvonal jelölés, biztosítás:
Az útvonalat festéssel , bójázással, irányító táblákkal valamint polgárőri segítséggel
oldjuk meg!
Időmérés:
Versenyzők időeredményeit kézi időméréssel rögzítjük!
Váltók:

A csapatok szabadon határozhatják meg az egyes csapattagok által teljesített
szakaszok távjait, de váltani csak frissítőpontokon szabad!
Versenyzők kísérése, kerékpárosok:
Versenyzőket autóval kísérni a teljes távon nem lehet, a Duna és Sió árvízvédelmi
töltésre gépjárművel behajtani tilos!
Teljes távon csak kerékpáros kísérőt lehet igénybe venni! A kerékpárosnak ebben az
esetben nevezési díjat kell fizetni, ezzel jogosult a frissítőpontok használatára,
valamint befutóérmet és a rendezvény pólóját is megkapják!
A verseny útvonalát nevezési díj ellenében kerékpárosok is használhatják, amelyen
frissítésre jogosultak, de eredményhirdetés számukra nincsen!
Kerékpárosok:
Versenyzőket kísérő- valamint a távot egyéniben teljesítő kerékpárosok számára
nevezési díj ellenében tudjuk biztosítani a frissítőponton való étkezést, a befutó
érmet és a rendezvény pólóját! A díjat befizető kerékpárosok is rajtszámot kapnak,
de részükre időmérést nem biztosítunk, eredményhirdetés számukra nincsen!
Kérjük a kerekpárosokat a láthatósági mellény viseletére és a rájuk vonatkozó
közlekedési szabályok betartására!
Minden versenyző részére sikeres célba érkezést és élményekkel teli hétvégét
kívánunk!
Csillag Balázs – Németh Zoltán – Márkus Öcsi szervezők

