
VI. Velencei-Tó Szupermaraton 2015 augusztus 30 

 

A rendezvény célja: 

- eszközvásárlás a Perpetum Speciális Mentők részére 

- a székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI rászoruló 

tanulóinak iskolakezdéskor segítése írószerekkel és tartós élelmiszerrel. Az intézményben sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulásban akadályozott és autizmussal élő tanulók alap- és középfokú 

képzése folyik. 

A rendezvény fővédnöke L. Simon László miniszterelnökségi államtitkár és Kiss Norbert Sportért 

Felelős helyettes államtitkár! 

 

30km egyéni vagy váltó, vagy 60km egyéni vagy váltó futóverseny, 1km vagy 5km "örömfutás" és 

gyaloglás  

 

A Start a Velence Északi Strandról reggel 7 órától a 60km-t futók részére, 8.30-kor pedig a 30km-t 

futók részére.  

 

Lehet még jelentkezni folyamatosan a http://www.velenceitomaraton.hu/ honlapon továbbá a 

www.szeretlekvelence.hu oldalon, illetve majd vasárnap reggel 6.00-tól 6.40-ig a 60km-t futóknak, 

illetve 7 órától 8.10-ig a 30km-t futóknak a helyszínen is. 

 

Nevezni itt lehetséges: Nevezek a 2015-ös futásra: 

http://szeretlekvelence.hu/nevezes.php 

 

A helyszínen fizetőket kérjük, hogy lehetőleg pontosan kiszámolt pénzzel érkezzenek. 

 

Az 1km vagy 5km "örömfutás" 9kor és 10kor lesz. 

 

Az elmúlt években több ezer futó, köztük Te is megtisztelted jelenléteddel versenyeinket. 

 

Örülnénk, ha ismét végigfutnád az általad kiválasztott távot. 

 

Az idén szeretnénk azzal is ösztönözni a mielőbbi jelentkezésedet, hogy igen komoly kedvezményt 

adunk, ha korábban jelentkezel a versenyre. 

 

Nevezési díj: 2015 július 10-ig beérkező utalások esetén: egyéni 2.500Ft, csapat 7.500Ft 

 

Július 11-től: Egyéni nevezési díj: 3.500 Ft 

Csapat (3 fő) nevezési díj ( 30 vagy 60km-re ): 10.500 Ft ( A csapat nevezésénél a befizető neve legyen 

felül, majd a megjegyzésbe írjátok a további 2 nevet ) 

 

A fenti díjakból RunCard tagok részére egyéni nevezésnél 500Ft kedvezményt, csapatosnál 1.500Ft 

kedvezményt érvényesítünk. Regisztráció: http://www.runcard.eu/index.php/runcard/new 

 

Kerekes székesek részére a nevezési díj egységesen 2500Ft/fő. 



 

Start reggel 7től 60km-re és 8.30-tól a 30km-re. Rajtszámfelvétel reggel 6.00-tól. 

 

( A csapat nevezésénél a befizető neve legyen felül, majd a megjegyzésbe írjátok a további 2 nevet ) 

 

Az 5km-es nevezési díj egységesen 1500Ft, az 1 km-es 500Ft - ezek a helyszínen fizetendők 

 

A szociálisan rászorulók részére természetesen idén is csökkenteni tudjuk a nevezési díjat, jelezd 

felénk indokaidat, és igyekszünk elérhetővé tenni számodra a maratoni futást. 

 

A nevezési díjat a PERPETUM Nemzetközi Speciális Kutató - Mentők Közhasznú Alapítvány számlájára 

küldd el: 10402908-50515448-51511016 

 

Bővebb információ: www.velenceitomaraton.hu és www.szeretlekvelence.hu 


