
XI. Böllhoff Tóparti-Futóparti 2016 

 

Rendezvénykiírás: 

 
XI. Böllhoff Tóparti-futóparti 

Idıpont: 

2016. április 3. vasárnap 

Gyülekezés (rendezvényközpont), Rajt és cél: 

Agárdi szabad strand, nagy parkolója (A vasútállomástól kb. 200 méterre van). 
Köd esetén jelzıfényeket helyezünk ki…☺☺ 

Rajt: 

10 óra 

Megkérnénk a kerékpáros kísérıket, hogy szeretteiket, illetve védenceiket csak az irgalmatlan 
nagy sereg elhaladtával próbálják meg utolérni. 
 
Mivel még a szöveg elején vagyunk és talán idáig még mindenki eljut, ide szúrnék be egy 
nagyon fontos kérést!!  
 
Kedves Kerékpárosok!! 
Évrıl-évre, egyre nagyobb gondot okoztok a futóknak és nekünk szervezıknek is. Nem 
akarjuk és nem is tehetjük, hogy kitiltunk benneteket a rendezvényrıl, hiszen örülünk, hogy 
Ti is itt vagytok. Viszont nyomatékosan kérnénk, hogy ne zavarjátok a futókat!!! Elsısorban 
róluk szól ez a nap!! Ne mellettük tekerjetek, - fıleg ott, ahol egyébként is keskeny az út - a 
frissítıpontokon ne álljatok bringával az asztalhoz –támaszd le és menj oda gyaloggal… - ha 
az úton tekertek féljetek nyugodtan az autóktól, mert csak ık az erısebbek!! Végül a célba 
érve, ne akarjatok átgázolni a célkapun!! (Volt, hogy baleset is történt e miatt!!) A célegyenes 
elıtt húzódjatok le a parkolóba!! Köszönjük!!!  

Táv 

2/3 maraton, azaz 28 km , szint: 161 méter (vagy pedig tetszés szerint, ki mit mér a saját, 

általa legpontosabbnak vélt technikával..) 

Velencei-tó körüli útvonal 2016: 



Agárd, a tóparti úton Gárdony felé — Gárdony — Velence — Pákozd-- Pákozd-Dinnyés 
összekötı út — Agárdig kerékpár út –alsó út—Cél 

A 2016-os útvonal térképe, részletes útvonalhoz kattints a képre: 

 
Tóparti Futóparti: a futás útvonala Velencei-tó térkép 

Lebonyolítás: 

Egy kört teljesítünk (akinek kevés, annak most sem álljuk útját…) 
Bízom, benne, hogy sikerül megint 5 km-ig kilométerenként, majd utána pedig 5 
kilométerenként megjelölni a távot, valamint az útbaigazító nyilak is a helyükre kerülnek, így 
remélhetıen most sem téved el senki. Ennek a valószínőségét mondjuk a várható„futótömeg” 
is nagymértékben csökkenteni fogja… 2015-ben 122 településrıl több mint 1011-an voltak 
kíváncsiak a mi kis tavunkra…. 
 

Természetesen csapatokat is örömmel látunk!!  
Évrıl-évre egyre nı a jelentkezésük száma.  
Figyelem! Minden csapattag egyenként regisztráljon!!!  
Azt, sajnos nem tudjuk bevállalni, hogy a váltóhelyekre kijuttatunk Benneteket, így errıl 
Magatoknak kellene gondoskodni. (Tömegközlekedés kizárva!)  

Váltóhelyek: 

Úgy gondolom a háromfıs együttes ideális volna, de szokás szerint rátok bízzuk, ki mennyit 
bír, s akar futni. 
Váltóhelyek: Javasolnám megfontolásra a frissítı állomásokat. 
Természetesen a „záróbusz” szerepét ismét magamra vállalom.  
Telefon lesz nálam, így ha gond volna (bár ez kizárt) tudunk segíteni. Inkább, csak lelki 
támaszként szeretnék mőködni..!! 
 



Szintidı: 

sötétedésig… amíg az utolsó futó is beérkezik a célba akár négykézláb is! ;) 
 
Itt ragadnám meg az alkalmat egy kérésre. Akik a futás helyett a „túrázást” választanák – ami 
egyébként nem baj – azokat megkérném, hogy gondoskodjanak maguknak frissítırıl és 
amennyiben lehetséges, legyen náluk telefon. Nem kívánhatjuk az önkéntes segítıinktıl, hogy 
pár ember miatt órákig várakozzanak. Így is nagyon sokat köszönhetünk nekik. 
Természetesen senkit nem fogunk teljesen magára hagyni. Ha szükség van a segítségünkre ott 
leszünk! 

Nevezési díj: 

az még mindig nincs!! 

A „nevezési díj” tartalmaz: 

Errıl, még nem tudok érdemben nyilatkozni, de egy érmet idén is nagyon szeretnénk adni 
minden résztvevınek, ám ez tudjátok mitıl függ. ϑEddig még minden évben összejött, miért 
lenne idén másképp…  Dolgozunk az ügyön….Ha, tudok valami konkrétumot, jelezni fogom! 
A jelentkezési lap kitöltésekor kérlek, jelöljétek be, hogy akkor is kéritek az érmet, ha esetleg 
valamennyit fizetni kell érte. Ebben az esetben, csak a fizetık kapnak majd rajtszámot. 
Természetesen ennek csak akkor lesz szerepe, ha nem sikerül támogatókat találnunk. Nagyon-
nagyon bízom benne, hogy nem kerül erre sor!!!  

Nevezés 

2016. január 4-tıl itt a weblapon. A létszám limit elérésekor a felületen elınevezni már nem 
lehet.  

Nagyon kérlek Benneteket, február 15-ig (vagy az online nevezési létszám beteltéig) 
jelezzétek a részvételi szándékotokat hogy minél pontosabb képet kapjunk a várható 
létszámról.  
 
A nevezést 1000 fınél lezárjuk (!!!!!), ez azt jelenti, hogy futni lehet a futópartin, de sajnos 
már nem tudunk rajtszámot adni. Viszont ha valaki nem jön el, annak a rajtszámát kiosztjuk a 
helyszínen. 
A nevezés lezárása nem kizáró ok a részvételtıl! Gyertek!  

Elınevezést 2016. január 7-én reggel lezártuk! 

Az ország 216 településérıl 1000 futó jelentkezett. Futó statisztika.  

Rajtszámátvétel 

Rajtszámátvétel a verseny napján a helyszínen lehetséges. 
Elınevezettek 8:00 és 9:15 között vehetik át.  
A helyszínen regisztrálók pedig 9:15 és 9:45 között korlátozott létszámban kaphatnak!! 

(azon futók rajtszámait lehet átvenni, akik nem jöttek el). 
A futópartin rajtszám nélkül is lehet futni. 



Díjazás: 

Nemenként és korcsoportonként az 1-3. helyezettek együtt örülhetnek majd a többi, 28 km 
leküzdıjével. ☺ ☺ 

Frissítés: 

„Ha jösztök lesztek, ha hoztok esztek”  

Öt helyre pakolunk ki, kb. 5 kilométerenként. 
Frissítı állomások: 5,5 km; 11km; 15,6 km; 20km; 24,2 km. 
 
frissítı állomás 
 
  
Ezeket a pontokat a már jól bevált „batyus” módszerrel, az általatok felhalmozott, mindenféle 
jóval kívánjuk feltölteni. (Elhelyezkedésüket a térképen megtaláljátok.) Ami esetleg 
megmarad, azt pedig természetesen a célban közösen bezúzzuk!! 
 
Jaaa! Egyéni frissítıket a rajtnál leadhatjátok a megfelelı km-hez tartozó autónak. 
sütemények, frissítık ,palacsinták, s minden jó, mit hoztatok 

Idımérés: 

órát hozzatok…!! ☺ ☺ 

Ajándékozás és tombola: 

Szeretnénk idén is néhányatoknak –sajnos mindegyikıtöknek nem megy- egy kis plusz 
örömöt szerezni azzal, hogy az elınevezettek között, különbözı ajándékokat sorsolunk ki. 
Szóval, idén is várjuk a felajánlásokat!! 
Mert hát adni jóóóó! Vagy nem? Szerintem igen. 

Megkérlek Benneteket, csak az adjon, aki nem vár érte semmilyen ellenszolgáltatást… Ez a 
rendezvény nem errıl szól!! 

Figyelem!! Az ajándékokat, amíg Ti köröztök kisorsoljuk és ahogy célba érkeztek meg is 
kapjátok! Egyik évben elkövettük azt a hibát, hogy ezt nem mondtuk, így többen várták a 
sorsolást.  

Minden rajtszámmal rendelkezı bekerül egy virtuális kalapba, innen kerülnek ki a 
szerencsések. A tavalyihoz hasonlóan listát fogunk készíteni a nyertesekrıl, illetve a nyertes 
rajtszámokról, amit valahol a hangosítás környékén fogunk közzé tenni. 
Mindenki keresse és nézze meg a listát!!!! Az át nem vett nyereményeket a végén találomra 
szétosztjuk!! 

Nagyon fontos: 

- A rendezvényen mindenki a saját felelısségére vesz részt!! 
Kérlek Benneteket, hogy a rajt elıtt a „saját felelısségre”papírt töltsétek ki!! 



- Rendıri biztosítás, útlezárások nem lesznek, így az érvényben lévı kresz szabályok szerint 
közlekedjetek!! 

A forgalommal szemben haladunk!! 

Egyebek: 

- a rendezvényen minden felkészült futó részt vehet 
- a rendezvényen értékmegırzést nem vállalunk, de azért a cuccaitokat idén is a rajt-cél 
helyen hagyhatjátok. Lesznek segítıink akik majd vigyáznak rájuk.  
 
- a rendezık fenntartják a jogot, hogy a rendezvény sikeres lebonyolítása után minden 
elismerést bezsebeljenek!!!☺ ☺ 

A végére hagytam még egy kérést: Lehetıség szerint használjátok majd az illemhelyet. A 
környezı házak lakói nem igazán veszik jónéven, hogy kiírtjuk az álltaluk gondozott 
növényeket…. Azt hiszem, én sem örülnék. 

Információ: 

Az eseményt követhetitek a Facebook oldalunkon is.  

Pók János (ajanó) : fıszervezı és házigazda, pokjano@gmail.com Tel.:30/636-9906 

Kérdesiteket feltehetitek a fórumban is! :) 

Várunk Benneteket! 

Legyen egy jó napotok! 

 


