
13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - 
Terepfutás 
13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás időpont, helyszín 

Időpont: 2016. június 25. 
Rajt/cél: Hortobágy, a Mátai Ménes bemutató lovaspályája melletti füves terület  

GPS: É 47° 35' 40.73" , K 21° 8' 41.56" 

• 13:00 Hatodmaraton  
• 15:00 Félmaraton (a tervezett tempónak megfelelő zónából)  
• kb. 15:25 Harmadmaraton (a tervezett időnek megfelelően a félmaratoni táv 2. 

köréhez csatlakozva) 

Indulj a MTB Maraton valamelyik távján, majd utána a Terepfutás távján is! 

PUSZTATLON eseményinformációk ITT 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás táv, útvonal, frissítés 

A pontos távok és útvonalak a verseny hetében kerülnek kijelölésre, a terepviszonyok 
figyelembe vételével. 
Az útvonal úgy lesz kialakítva, hogy egy kb. 7 km-es kört kell teljesíteni  

• Hatodmaraton 1 kör  
• Harmadmaraton 2 kör  
• Félmaraton 3 kör  

Frissítés 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás versenyközpont 

Hortobágy, a Mátai Ménes bemutató lovaspályája melleti füves terület 
Megközelítés, parkolás:  

• A versenyközpontot megközelítése:  
o A 33-as úton, Hortobágy település Tiszafüred felőli végén, a Kilenclyukú 

Hídnál Máta felé kanyarodva, majd tovább kb. 2 km.  
• Parkolás:  

o Máta település határában polgárőri, rendezői irányítással lesznek a járművek a 
parkolóba irányítva. A versenyközpontot innen kb. 4-500 méterre alakítjuk ki. 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás öltöző, ruhatár, WC 

Öltöző: a Mátai Ménes bemutató lovaspályája melleti füves területen felállított sátrakban 
alakítjuk ki az öltözőket 



Ruhatár: a Mátai Ménes bemutató lovaspályája melleti füves területen alakítjuk ki az ruhatárat 
WC: a versenyközpont közelében mobil wc-ket helyezünk ki 

Zuhanyozási lehetőség a Fecskeházban lesz, a pályától kb. 700 m-re. 

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás korhatár 

A félmaratoni távon csak 2004. június 26. előtt születettek indulhatnak (12 évesek vagy 
idősebbek). 
A többi távon nincs korhatár. 

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás nevezési díjak, határidők 

E.ON Délibáb Félmaraton alap nevezési díj 

Határidő Nevezési díjak 
   

 
Alap Diák nevezés * 65 év fölött 

Spuri Aranykártya / Futóklub 
/ bővebb info 
itt olvasható. 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

 
Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő 

2016.04.25-ig 7000 5500 3500 5650 

2016.05.23-ig 8000 5500 3500 6450 

2016.06.22-ig 9500 6500 4500 7650 

2016.06.25-én 10000 
   

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 
 
E.ON Délibáb Harmadmaraton alap nevezési díj 

Határidő Nevezési díjak 
   

 
Alap Diák nevezés * 65 év fölött 

Spuri Aranykártya / Futóklub 
/ bővebb info 
itt olvasható. 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

 
Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő 

2016.04.25-ig 4500 3500 3000 3650 

2016.05.23-ig 5500 4000 3500 4450 

2016.06.22-ig 6500 5000 4000 5250 

2016.06.25-én 7000 
   

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 



 
E.ON Délibáb Hatodmaraton alap nevezési díj 

Határidő Nevezési díjak 
   

 
Alap Diák nevezés * 65 év fölött 

Spuri Aranykártya / Futóklub 
/ bővebb info 
itt olvasható. 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 

 
Ft/fő Ft/diák Ft/fő Ft/fő 

2016.04.25-ig 3000 2000 2000 2450 

2016.05.23-ig 3500 2300 2500 2850 

2016.06.22-ig 4000 2800 2500 3250 

2016.06.25-én 4500 
   

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
Részletekért kattints! 
 

 
PUSZTATLON ESEMÉNYINFORMÁCIÓ 

 
 
 
 
 
 

Nevezés interneten: június 22-én éjfélig 

Nevezés személyesen:  

• előzetesen: legkésőbb június 22-én  
o a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.) hétfőtől péntekig, munkanapokon 

9:00-17:00-ig  
• a helyszínen június 25-én  

o a hatodmaratonra 11:30-12:30 között  
o a félmaratonra és a harmadmaratonra 11:30-14:30 között 

 
 
Nevezési akciók, egyedi kedvezmények 
Nevezési díj tartalma 
Nevezés módjai 



• A május 9-ig leadott FÉLMARATON nevezések esetén  
o a keresztnevet automatikusan megjelenítjük a rajtszámon, a számjegy 

alatt  
� a nevező külön kérésére tudunk csak ettől eltekinteni  

� on-line nevezés esetén a rajtszámon megjelenő felirat részbe: 
"NEM KÉREK FELIRATOT" szöveget kérjük beírni  

� személyes nevezés esetén a nevezési lapon a rajtszámon 
megjelenő felirat részbe: "NEM KÉREK FELIRATOT" 
szöveget kérjük beírni  

o lehetőség van arra, hogy a rajtszámon a keresztnév helyett egyéb felirat 
(pl. becenév) kerüljön elhelyezésre, de legfeljebb 12 karakter hosszúságban. 
Ezt az igényt a nevezés leadásakor jelezni kell. Csak annak a nevezőnek 
szerepel majd felirat a rajtszámon, aki ezt külön kéri, automatikusan a 
keresztnév kerül rá!  

� Kérjük azokat a nevezőket, akik férjük nevét viselik "-né" 
kiegészítéssel, adják meg keresztnevüket  

• A rajtszámon a számjegy alatt a név felírására hagyunk helyet a később nevezőknek is. 

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás közös buszos utazás 

A verseny napján (június 25-én) buszt indítunk Hortobágyra, mely kizárólag a jegyet 
megvásárló futók részére biztosítja az oda-vissza utat. 
A jegy ára 6000 Ft. Jelentkezés legkésőbb június 16-ig vagy a busz beteltéig. A június 16. 
után beérkező jegyárak nem biztosítják a helyet a buszon. 
A buszjegy árát a nevezési díj befizetésével azonos módokon (kp., on-line) lehet fizetni. 
Számodra a busz egyúttal ruhatárként is szolgál. 
A busz indulásának helye: Váci út 152., a BSI épülete előtt a szervizút parkolójában. 
Gyülekező 8:45 órától, indulás pontosan 9:00-kor. Visszaindulás kb. 18:30 órakor 

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás gulyás- és slambucparti 

A gulyás és slambuc jegyek a helyszínen vásárolhatók, a parti 12:30-kor kezdődik.  
A jegyek ára:  

• gulyás: 1200 Ft  
• slambuc: 1000 Ft 

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás rajtszám átvétel 

június 20-22-ig személyesen a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.), 9:00-17:00 óra között  

• a versenyközpontban június 25-én  
o a hatodmaratonra 11:30-12:30 között  
o a félmaratonra és a harmadmaratonra 11:30-14:30 között 



Hasznos:  

• A rajtszámod kérjük, hogy mindig jól láthatóan viseld, és ne hajtsd össze! Gondoskodj 
róla, hogy a rajtszámod helyesen legyen felerősítve, ehhez a rajtcsomagban és a 
nevezési pultokon találsz biztosítótűket.  

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás díjazás 

nemenként 1-3. helyezettek a félmaraton, harmadmaraton és a hatodmaraton futótávokon, 
csak az adott távra benevezett versenyzők között, a célbaérkezés sorrendjében. 

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás szintidő 

A futótávokon távonkénti szintidőt nem határozunk meg, viszont 17 óra után a 14 és 21 km-es 
távon új kört megkezdeni már nem lehet.  

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás időmérés 

Az időmérés szolgáltatója az EvoChip Hungary 

A futótávokon az időmérés Classic ChampionChippel történik. A chipet bokára rögzíthető 
tépőzárral adjuk át, a célba érkezés után leszedjünk. 

• A chipért nem kérünk letéti díjat!!  
o Ugyan a chip letéti díja valójában 1000 Ft volna, ezt azonban csak abban az 

esetben kell fizetni, ha a chip nem kerül leadásra legkésőbb 2016. június 28-ig. 
Ebben az esetben a nevező egyenlegébe "-1000 Ft-ot" könyvelünk el a BSI 
adatbázisában.  

• A chipet célba érkezés után a célterület elhagyása előtt gyűjtik vissza kollégáink.  
• személyi ChampionChippel történő indulás engedélyezett, amennyiben a chipet a 

nevezés leadásakor bemutatják, a nevezési lapon feltüntetik a kódszámát  
• a versenyen csak ChampionChippel lehet indulni! 

Chip kontroll! Rajtszám felvételkor a chipedet tudod ellenőrizni, hogy működik-e a chip és 
valóban a te adataidhoz van az a chip rendelve. A nevezési irodában külön erre a célra 
felállított számítógépnél tudod te saját magad ellenőrizni. A versenyközpontban a nevezési 
sátorban Chipkontroll feliratú táblával jelölt asztalnál ellenőrzik kollégáink. 

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás eredménylista 

A chipes időmérésű távok eredménylistái elérhetők lesznek a honlapon, illetve az esemény 
kiírásánál a bal oldali menüsorban található "eredménylisták" menüpontban, június 25-én 
estétől. 



Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás további információ 

• BSI 1138 Budapest, Váci út 152.  
• tel.:  

o BSI szervezés: 273-0939  
o Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

• fax: 273-0936  
• internet: www.futanet.hu  
• e-mail: info@futanet.hu 

Ugrás a lap tetejére 

13. E.ON Délibáb Terepfesztivál - Terepfutás egyéb tudnivalók 

• A versenyen miden felkészült futó rajthoz állhat, aki a versenykiírásba foglalt 
feltételeket elfogadja.  

• A versenyen a távot önerőből teljesítő kerekesszékes és handbike-os versenyzők a 
terepviszonyok miatt nem indulhatnak.  

• A versenyen a távot segítővel teljesítő kerekesszékes és handbike-os versenyzők, 
valamint babakocsis futók indulhatnak, de az indulást csak a terepviszonyok 
ismeretében javasoljuk, melyek csak közvetlenül az esemény előtt derülnek ki.  

• 10 perc időbüntetést kaphat az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem 
jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt.  

• Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is megszegi a 
rajtszám viselésére vonatkozó szabályt, továbbá aki nem teljesíti a verseny - szervezők 
által kijelölt - teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak 
megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen 
használja.  

* Nem ajánlott a futóknak futás közben bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót egyszerre 
mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni. A szabályt megszegőket 10 perces 
időbüntetéssel sújthatjuk.  

•  
o A verseny egy 7 kilométeres körpályán zajlik, ahol a futók folyamatosan előzik 

egymást, dolgoznak a kerékpáros és motoros szervezők, illetve szükség esetén 
a mentő autók.  

o A fülhallgató elnyomja a külső zajokat, így a futó akadályozhatja az előző 
futótársakat és a munkájukat végző szervezőket, orvosi csapatot. Az 
időbüntetés akkor is jár, ha a szervezők nem vesznek észre vagy nem tudnak 
beazonosítani minden szabály szegő futót.  

• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, rajtszám nélkül, 
kutyával futni tilos !  

• A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk !  
• A esemény helyszínén bármilyen reklámtevékenység csak a BSI előzetes 

engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.  



• A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a 
nevezést bármikor lezárja.  

• A BSI fenntartja az útvonal-, program- és időpont-változtatás jogát. 

 


