Verseny neve:
Győr-Budapest Ultramaraton
Verseny helye, célja, táv:
Győr-Budapest
142 km
Verseny nevezési lehetőségek:
Egyéni, Helytörténeti kerékpártúra, Kerékpáros kísérő, Kerekes
székes, Handback, Görkorcsolya, Napi szakasz (résztáv) futás, Napi
szakasz (résztáv) Helytörténeti kerékpártúra , 2 fős váltó "A", 2 fős váltó
"B", 4 fős váltó, Baráti társaságok csapata, Tandem
Verseny dátuma:
2015-10-21
Verseny nevezési vég határideje:
2015-10-20
Verseny bővebb információi:

GYŐR – BUDAPEST ULTRAMARATON
Verseny célja:
Egy rövidebb távolság teljesítésére kívánunk lehetőséget adni, ami
szélesebb futóközönség részére nyújt lehetőséget a megmérettetésre.
Győr és Budapest között elhelyezkedő települések több mint két évtizede
elkötelezettei a Bécs-Budapest Ultramaraton versenynek és aktív
szerepvállalásukkal járulnak hozzá a település fiataljainak sportolásához
és egészséges életmódjához.
Időpont:

2015. október 21-23.

Regisztráció: 2015. október 20. Győr, Széchenyi István Egyetem
Csarnok
Győr, Egyetem tér 1. (GPS: 47.6954129512° - 17.6268171429°)
Rajt:

2015. október 21. 10:00 óra
Győr, ETO Park parkolója
Nagysándor József u. 31. (GPS: 47.69440° - 17.66105°)
Részvételi feltételek:

·

Részvételre jogosultak, akik a megadott határidőig jelentkeznek,
a nevezési díjat befizetik, egészségügyileg alkalmasak és elfogadják a
Versenyszabályzatban foglaltakat.
·
Az 3 napos ultramaratonra (egyéni-és páros), valamint a napi
szakaszra kizárólag a 18. életévüket betöltött versenyzők nevezését
fogadjuk el. Csapatban 16. és kerékpáron 14. életévüket betöltött

versenyzők nevezését fogadjuk el.
Minden résztvevő saját felelősségére indul és elfogadja a
versenykiírásban és a versenyszabályzatban foglaltakat!
Verseny kategóriák:

Egyéni:
Ultramaraton Egyéni: (női és férfi;)

2fős váltó:
Ultramaraton 2 fős váltó„A”: (női és férfi)
megj.: váltás kizárólag a 2. váltóhelyen lehetséges!

A vegyes váltók (férfi és női összetétel) a férfi kategóriában kerülnek
értékelésre.
Ultramaraton 2 fős váltó „B”: (női és férfi)
megj.: váltás bármely kijelölt váltóhelyen lehetséges!

A vegyes váltók (férfi és női összetétel) a férfi kategóriában kerülnek
értékelésre.
Csapat:
Ultramaraton 4 fős váltó (női és férfi)

A vegyes váltók (férfi és női összetétel) a férfi kategóriában kerülnek
értékelésre.
Versenyen kívüli kategóriák:
-

kerékpáros helytörténeti teljesítménytúra (együléses, kétüléses
(tandem), kerekes székes, handback, görkorcsolya)
napi szakasz (résztáv)
baráti társaságok csapata

-

kerékpáros kísérő

Tervezett útvonal: (kb. 142 km)
1. nap: Győr-Tata (kb. 62 km)
2. nap: Tata-Budakeszi (kb. 59 km)
3. nap: Budakeszi-Budapest (kb. 21,1 km)
A BBU Kft fenntartja az útvonal változtatás jogát!
Limitidő:
·

A versenyzők részére a Szervezőbizottság a Versenyszabályzatban
limitidőt határoz meg
·
A kerékpáros helytörténeti túrázóknak, baráti társasági
csapatoknak, valamint a távot görkorcsolyával teljesítőknek, a napi
szakaszokat legkésőbb a verseny zárásának időpontjáig kell teljesíteniük.
Frissítés:
-

az útvonalon kb. 5. km-ként, valamint a váltóhelyeken és a célban
kerékpárosoknak: kizárólag a váltóhelyeken a kijelölt
kerékpárosoknak fenntartott állomáson és a célban
Nevezési díjak - Nevezési időszakok:
Nevezési díjak (bruttó)

Kategória

Első 10
nevező1
Február 28Szeptember
Április 30-ig Június 15-ig
Október 1-től
(február 28ig
30-ig
ig)
16 000.-Ft
18 000.-Ft
20 500.-Ft
23 500.-Ft
25 500.-Ft
29 900.-Ft

Egyéni
2 fős váltó A,B
15 000.-Ft/fő 17 000.-Ft/fő 19 500.-Ft/fő 22 500.-Ft/fő 24 500.-Ft/fő 28 900.-Ft/fő
kat.
4 fős váltó
15 000.-Ft/fő 17 000.-Ft/fő 19 500.-Ft/fő 22 500.-Ft/fő 24 500.-Ft/fő 28 900.-Ft/fő
Baráti társaságok
15 000.-Ft/fő 17 000.-Ft/fő 19 500.-Ft/fő 22 500.-Ft/fő 24 500.-Ft/fő 28 900.-Ftfő
csapata
Görkorcsolya
6 990.-Ft
8 990.-Ft
11990.-Ft
15 500.-Ft
Tandem
13 990.-Ft
15 990.-Ft
21 990.-Ft
28 990.-Ft
Napi szakasz
6 000.-Ft
*(résztáv) futás
Napi szakasz
4 000.-Ft
*(résztáv)

helytörténeti.
kerékpár
Helytörténeti
Kerékpár túra
Kerekes székes,
handback
Kerékpáros
kísérő**

6 990.-Ft

8 990.-Ft

11990.-Ft

15 500.-Ft

5 500.-Ft

7 500.-Ft

9 990.-Ft

12 990.-Ft

3 990.-Ft

A nevezési díj magában foglalja:
a versenyen való részvételi jogot,
a rajtszámot, versenykategóriákban a chipes időmérést
a verseny időtartama alatti frissítést, gyúrást, orvosi ellátást,
útvonal és technikai biztosítást,
a tésztaparti jegyet
minden teljes távra nevező futó egyedi technikai pólót, célba
érkezést követően pedig befutóérmet kap
minden teljes távra nevező kerékpáros egyedi kerékpáros mezt,
célba érkezést követően pedig befutó érmet kap
27% Áfát

* napi szakaszra nevezők nevezési díja rajtszámot, frissítést,
útvonalbiztosítást és 27% Áfát tartalmaz
** kerékpáros kísérők nevezési díja rajtszámot, kerékpáros frissítést,
útvonalbiztosítást és 27% Áfát
tartalmaz
1
kizárólag akkor, ha a nevezési díjat meg is fizette és az a számlánkra
be is érkezett
A befizetés módja:
Online nevezést követően!
Banki átutalással:
Belföldi forint utalás esetén
Bankszámlaszám: UniCredit Bank: 10918001-00000003-68410011
Külföldről történő forint utalás esetén:
Bankszámlaszám: UniCredit Bank: HU25 10918001-00000003-68410011

SWIFT CODE: BACXHUHB
Euró utalás esetén:
IBAN szám: HU20 10918001-00000003-68410004
SWIFT CODE: BACXHUHB
·
Pénztárba történő befizetéssel (készpénzzel)
1106 Budapest Maglódi út 14/b (I. em. pénzügy) K - Cs 09:00-16:00
között
Mindkét esetben közleményként fel kell tüntetni!

-

a kedvezményezett nevét (egyéni-vagy csapatnév)
nevezési kategóriát (egyéni, 2 fős váltó, 4 fős váltó, kerékpártúra,
kerékpáros kísérő)

Átutalással megfizetett nevezési díjakról áfás számla igényét,
kérjük a teljesítést követő 3 munkanapon belül jelezze felénk
írásban, az info@bbu.huemail címre, a számlázáshoz szükséges
adatok megküldésével. A határidőn túl beérkezett igényeket
nem áll módunkban teljesíteni!
A nevezés visszavonása esetén a nevezési díjat 10% kezelési költség
levonásával fizetjük vissza.
A 2015. szeptember 30-át követően visszavont nevezések esetében a
nevezési díj visszafizetésére nincs lehetőség.
A BEFIZETÉS IDŐPONTJÁBAN ÉRVÉNYES NEVEZÉSI DÍJAT KELL
MEGFIZETNI!
A nevezési időszak és a befizetési időszak egymástól nem válik
el, azaz nevezési időszakon belül kell megtörténjen a befizetés!
Díjazás:
Az ultramaraton abszolút egyéni (női-férfi) I-III. helyezett,
a 4 fős váltó kategória(női-férfi)I-III. helyezettjei,
valamint az utramaratont 2 fős váltó „A” futók abszolút IIII.helyezett (női-férfi) serleg, oklevél és tárgyjutalomban részesülnek.
2 fős váltó „B” kategória (női-férfi) I-III. helyezettjei érem díjazásban
részesülnek.
Minden célba érkező (futó és kerékpáros) más-más teljesítő érmet kap.

A Szervező Bizottság fenntartja az egyéb különdíjak adásának
lehetőségét.
A női-férfi vegyes csapatok férfi kategóriában kerülnek
értékelésre.
Korcsoportos díjazás: az alábbi kategóriák I. helyezettjei
különdíjazásban részesülnek.
Versenyszám
Ultramaraton
Egyéni
Ultramaraton
Párban „A”

Ultramaraton
4 fős váltó

Kategória
Szenior Női (50 év felett)
Szenior Férfi (55 év felett)

Korosztály
1965-ban vagy azelőtt születettek
1960-ban vagy azelőtt születettek
Csapattagok össz. életkora
Szenior Női (50 év átlag életkor felettiek)
100 év feletti
Szenior Férfi (55 év átlag életkor
Csapattagok össz. életkora
felettiek)
110 év feletti
Csapattagok össz. életkora
Szenior Női (50 év átlag életkor felettiek)
250 év feletti
Szenior Férfi (55 év átlag életkor
Csapattagok össz. életkora
felettiek)
275 év feletti

A Győr- Budapest ultramaraton 3. napi szakasza nem számít
bele a nemzetközi félmaraton értékelésébe.

Párhuzamos versenyzési lehetőség nincs. (aki részt a GYBU
versenyben nem nevezhet
külön a BBU-ra és az 3.napi félmaratonra sem!)
A Szervező Bizottság fenntartja az egyéb különdíjak adásának
lehetőségét.
Egyéb tudnivalók:
A nevezési díj befizetésével és a rajtszám átvételével minden
versenyző tudomásul veszi, hogy:
·
a versenyen saját felelősségére vesz részt.
·
egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely
részvételét akadályozza.
·
hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy
fotóanyagokon szerepelhet, melyek a rendezvényt népszerűsítő

internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül
felhasználásra kerülhetnek.
A kerékpárosok (túrázó és kísérő) részére BUKÓSISAK és
fényvisszaverő mellény viselése az ausztriai és magyarországi
KRESZ előírásoknak megfelelően szükségeltetik, ennek
mulasztása rendőri bírságolást vonhat maga után!

Minden pályán lévő versenyzőnek, kerékpáros kísérőnek és
túrázónak sötétedéstől kötelező a fényvisszaverő pánt és
fejlámpa használata!
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
Az esemény helyszínén kereskedelmi- és reklámtevékenység
csak a BBU Kft előzetes engedélyével, egyeztetett formában és
módon végezhető!

TERVEZD A SZABADSÁGOD, SZERVEZD A CSAPATOD, KERESS
SPORTBARÁT TÁMOGATÓKAT!
JÓ FELKÉSZÜLÉST!

További információk:
www.bbu.hu
verseny@bbu.hu
Nyári Hajnalka Irodavezető, információ
286 8124
Frank Tibor Sportszakmai igazgató
20 462 1180
Kanizsár István, Koordinációs és technikai igazgató

+36 20
+36
+36 20 937 9888

A NEVEZÉSHEZ BE KELL JELENTKEZNED!

