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Udvaribolondok Balaton-felvidék terep maraton 
7-15-25-40 km 

A Balaton-felvidék egyedülálló futópályáit szeretnénk megismertetni a hozzánk ellátogató 
futókkal, mert egyszerően szép és a legjobb edzıterepek egyike. A környéken van már 
futóverseny Köveskálon, Tihanyban, de mi egy egy szőz területre invitálunk Titeket.  
A Quadratlon világkupáknak, kajakos duatlonoknak otthont adó területet most a terepfutók 
vennék birtokba, hódítanák meg a kistérség erdeit, pincéit, mindezt gyönyörő kilátással 
főszerezve, már ha lesz épp kedved nézelıdni :). 

Várunk Mindenkit sok szeretettel az Udvaribolondok Futókupán. A pályák Balatonudvari-
Örvényes-Pécsely-Vászoly-Dörgicse-Mencshely vonzáskörzetében kerülnek kijelölésre, fıleg 
erdei utakon és ösvényeken. A terep változatos murvás-köves és földes utakat takar rövidebb 
aszfalt átkötésekkel.  
Érdekesség, hogy minden évben egy kicsit változtatunk majd a pályán, hogy a környék 
minden részét bejárjuk. 

Idıpont: 2016 április 10. vasárnap 
Helyszín: Balatonudvari, strand parkoló környéke 
Távok: XS-7 km; S-15 km; M-25 km; L-40 km 
Nevezés: Bal oldali menüsorban található on-line form kitöltésével tudsz nevezni.  
BENEVEZEK MOST>> 
 
Nyerj egy Salomon Speedcross3 Pro cipıt, melyet a célba érkezık között sorsolunk ki! 
A Salomon jóvoltából egy általunk nagyon kedvelt cipıt sorsolunk a verseny végeztével, 
melyet saját méretedben postázunk a címedre az általad választott színben. A sorsoláson csak 
a nevezési díjat fizetı célba érkezett versenyzık indulhatnak. A Tombolán egyéb díjak is 
kisorsolásra kerülnek. 

  

Mi nem a cipıért indulnánk, hanem azért a kilátásért és erdıkért amiket megmutatunk 
Nektek. Régóta futunk a környéken és megunhatatlan a szépsége, miközben egy tökéletes 
edzıterep nagy szinttel rendelkezı versenyekhez is. Nem 1000 m-es csúcsokat fogunk futni, 
de szintben azért nem lesz hiány. 

Több távot is hirdetünk, hogy mindenki megtalálja a hozzá passzoló erıpróbát. A tervezett 
pályarajzok közel véglegesek, de a változtatás jogát fenntartjuk. 

Idımérés 
Idımérés a Sportident dugókás rendszerével történik, amit minden más eseményünkön is 
használunk és jól bevált, pontos gyors eredményt biztosít. Az ellenırzı állomásokon 
regisztrálni kell. Saját chip használata engedélyezett. Chip bérlés: a helyszínen fizetendı 500,-
Ft, kérünk mindenkit kerek összeggel készüljön. A chip letéti díja 5 000,-Ft, melyet a chip 
leadásakor adunk vissza. Mindenkit kérünk, hogy célba érkezés után rögtön adja le a chipet, 
mert különben nincs eredménye. 



Nevezési díjak 
XS-es táv 2 500,-Ft 
S-M távok egységesen 3 500,-Ft 
L-es táv 4 500,-Ft 
S-M-L távok esetében is a chip bérleti díja további 500,-Ft 
A nevezési díjakat legkésıbb április 1-ig kérjük befizetni, mert utána már csak helyszíni 
nevezést tudunk elfogadni, mely 2 000,-Ft-tal drágább minden kategóriában. 
Maximum 300 fı nevezését fogadjuk el, ezért kérünk nevezz idıben. Nevezésed akkor válik 
érvényessé, ha a nevezési díj befizetésre is került. 
BENEVEZEK MOST>> 
 
Mit tartalmaznak a nevezési díjak 
- A verseny rendezését, bonyolítását, pálya jelölést 
- 27% Áfa tartalmat 
- Frissítést a frissítı pontokon 
- Rajtszámot 
- Ingyenesen letölthetı képeket a versenyrıl, igény esetén nagy méretben is 
- Érem díjazást, eredményhirdetést, nyereményeket, sorsoláson való részvételi lehetıséget 
- Öltözıt és zuhanyzási lehetıséget 

Díjazás és kategóriák 
U19  
Open 19-39 év közötti versenyzık részére 
Master 40+ 
Master 50+ 
Master 60+ 
Minden kategóriában nıi és férfi kategóriát is indítunk. Egy-egy kategória akkor kerül 
kihirdetésre, ha minimum 5 fı indul azonos kategóriában, egyéb esetben átsoroljuk az 
indulókat. 

Érem díjazásban részesül minden kategória 1-3 helyezettje 

Frissítés 
A frissítı állomásokon PowerBar izotóniás ital és energia szeletek várnak a további frissítık 
mellett: víz, kóla, banán, paradicsom, magnézium, kálcium, só, csokis keksz. 
A frissítı állomások között lévı frissítést mindenkinek magának kell megoldania, ezért 
kulacsot, hátizsákot javasolt magatokkal vinni. A természetes források helyeit és a frissítı 
pontokat jelölni fogjuk a pályarajzokon. 

Parkolás 
Parkolás a strand elıtt lévı nagy parkolóban vagy a vasút melletti parkolóban lehetséges a rajt 
és cél helyszínétıl 100 m-re 

Pályarajzok 
A képekre kattintva részletes térkép nyílik nagyítható formában, szintrajzzal. Minimális 
eltérések elképzelhetıek a végleges kijelölést illetıen. A linkek a www.gpsies.com oldalra 
mutatnak. 
 



 

 

Idırend 
Különbözı távok különbözı idıpontokban rajtolnak majd. Érdekssége a rajtoknak, hogy lesz 
egy felvezetı része egy úgynevezett lassú rajt, melyet egy kerékpáros fog felvezetni és a 
fıúton való áthaladás után fogja a mezınyt élesben elengedni. Terveink szerint a 2 hosszú 
távon az elsı futó elıtt végig haladna egy felvezetı elektromos kerékpáros. 
Pontos idırend hamarosan... 

BENEVEZEK MOST>> 

Egyéb feltételek, fontos információk 
- Minden indulónak kötelezıen magával kell vinnie egy mőködıképes, feltöltött, bekapcsolt 
mobil telefont, melyen segítséget tud kérni, a szervezık által megadott számot el kell menteni 
a telefonba. 
- Fényképes azonosítót mindenki köteles magával vinni a verseny teljes ideje alatt 
- A rajtcsomag átvételekor köteles mindenki aláírni a Felelısségvállalási Nyilatkozatot, 
melyben nyilatkozik az egészségi állapotáról, felkészültségérıl. 
- A frissítési zónáknál elhelyezett szemetesekbe lehet csak szemetelni, útközben használt 
zselék és egyéb energia szeletek csomagolását csak a frissítési zónáknál lehet kidobni. Ezt 
valószínőleg nem kéne leírni, mivel, minden Terepfutónak természetes, de ez egy kiírás. 
- A versenyzınek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott táv hosszával, 
nehézségével és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá. 
- Külsı segítség nélkül kell kezelnie pszichés, mentális, izomzati, emésztési problémákat. 
Tudatában kell lennie annak, hogy ezen problémák megoldása nem a rendezık feladata. 
/forrás: terepfutas.hu/ 
- A rajtszámot jól látható helyen, elıl kell viselni. 
- Csomagmegırzés rajtszám felmutatásával adható le és vehetı fel, zuhanyzóba, öltözıbe való 
belépés hasonlóan rajtszám felmutatásával 



- Lemondási feltételek: Befizetett nevezési díj lemondás esetén 1000,-Ft regisztrációs díj 
ellenében visszautalásra kerül vagy egy másik általunk szervezett eseményen beváltható. 

A verseny rendezıje: 
SCH-Multisport Kft. 
2040 Budaörs, Bimbó utca 48. 
Asz: 24196651-2-13 
Bank: Unicredit Bank, 10918001-00000085-85710002 
Fırendezı: Schmuck Ádám 
E-mail: terepfutas@seakayaking.hu, 
A verseny hivatalos weboldala 
www.seakayaking.hu/terepfutas  
További menüpontok az oldal bal oldalán találhatóak 

 


