
Ultrakék Trail                                             futónaptár.hu 
 

 

A fáradhatatlanok ösvénye. Menj el a tőréshatárig! 

2016. augusztus 27-28. 

Táv: 148 km, 4765 m D+ 

Szintidı: 27 óra 

Rajt: Kékestetı, sípálya, 00:00 

Cél: Vác, Március 15. tér 

Résztvevık: 50 csapat, 40 pár, 40 egyéni 

Váltópontok & szintidık 

» Mátraszentistván » 03:10 

» Mátraverebély » 4:55 

» Garáb » 7:55 

» Hollókı  » 10:50 

» Cserhátsurány » 14:45 

» Becske » 17:20 

» Felsıpetény » 22:30 

» Vác » 03:00 

Fontos információk 

» A párosok és a csapatok kizárólag  
a váltópontokon cserélhetnek! 

» Az útvonal az országos Kéktúra  
jelzett útján halad, arról letérni tilos! 



» A rendezık fenntartják a jogot, hogy  
az útvonal során bárhol titkos pontot állíthatnak fel, ahol ellenırizhetik  
a versenyzık áthaladását és kötelezı felszerelését. 

Frissítıpontok 

» Galyatetı / 11 km: folyadék 

» Mátraszentistván / 17 km: folyadék, gyümölcs, édesség 

» Mátraverebély / 28 km: folyadék, csoki, sajt 

» Nagybárkány: folyadék, dinnye, kenyér, szalámi 

» Garáb / 45 km: folyadék, gyümölcs, édesség, sós rágcsa 

» Alsótold: folyadék, kenyér, édesség, szalámi, sós étel 

» Hollókı / 61 km: folyadék, leves, édesség, sós, gyümölcs, 
egyéni frissítı küldhetı 

» Nógrádsipek: folyadék, tészta, édesség, sós 

» Cserhátsurány / 81.6 km: folyadék, édesség, sós 

» Szadaváralja: folyadék, kenyér, szalámi, sós, édes, gyümölcs 

» Becske / 99.5 km: folyadék, leves, sós, édesség, 
egyéni frissítı küldhetı 

» Romhány: folyadék, tészta, gyümölcs, édesség, sós rágcsa 

» Felsıpetény / 124.4 km: folyadék, pogácsa, szalámi, sós, édes 

» Törökrét: folyadék, édesség, sós rágcsa 

Nevezés 

Nevezni kizárólag az ultrakektrail.hu oldalon lehetséges, 

2016. május 10. - július 30. között, helyszíni nevezésre nincs mód!  

A nevezési díj tartalmazza: 

» Finisher póló szintidın belüli teljesítésért 

» Rajtszám 

» Idımérés 



» ÁFA 

» Zuhanyzási lehetıség 

» Masszázs, pihenési lehetıség a célban 

» Csomagszállítás a rajtból a célba 

» Versenyen való ellátást 

» Célban meleg ételt 

» Oklevél 

» Tésztaparty augusztus 26-án  18 órától Galyatetın 

Nevezési feltételek 

» A nevezés a nevezési díj megfizetésével válik teljessé. A rajtlistára a díj beérkezése után 
kerül fel a versenyzı. 

» A nevezést 2016. július 30-ig lehet visszamondani, kizárólag írásban. A nevezési díj 1000,- 
Ft kezelési költség levonása után visszafizetésre kerül. 

» 2016. július 30. - augusztus 15. között a nevezés írásban átadható másnak, 2000 Ft kezelési 
költség megfizetésével. 

» 2016. július 30. után nevezést, befizetést nem tudunk elfogadni! 

Nevezési díjak 

» 2016. május 10. - június 30. között 

» Egyéni:   » 17.000,- Ft 

» Váltó:   » 12.000,- Ft / fı 

» Csapat:   »  9.000,- Ft / fı 

» 2016. július 1-30. között 

» Egyéni:   » 22.000,- Ft 

» Váltó:   » 17.000,- Ft / fı 

» Csapat:   » 14.000,- Ft / fı 

Részvételi feltételek 



Az indulóknak tisztában kell lenniük a verseny nehézségével, 
felkészültnek kell lenniük a verseny adottságaira. 

Kötelezı felszerelés 

» Fejlámpa, tartalék elemmel 

» Fényképes igazolvány 

» Mőködı telefon 

» Minimum fél literes kulacs  
    vagy víztartály 

Ajánlott  felszerelés 

» Pénz 

» Naptej 

» Sapka 

Versenyszabályzat 

1. A verseny indulójaként a versenyszabályzatban foglaltakat elfogadom és betartom 
2. Kijelentem, hogy az UltraKék Trail-en egészségesen, saját felelısségemre, az általam 

választott távra, túrára mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indulok. 
3. A rendezvény ideje alatt rólam készült képek és felvételek közléséhez hozzájárulok. 

Tudomásul veszem, hogy a versenypályán és a versenyközpontban biztonsági 
kamerák felvételeket készíthetnek rólam. 

4. A rajtcsomagomat személyi igazolvánnyal vehetem át. 
5. A rajtszámomat a verseny egész ideje alatt köteles vagyok elöl, jól látható helyen 

viselni. Ennek megszegéséért 15 perc büntetıidıt kapok. 
6. Elfogadom, hogy a nevezésem át nem ruházható és csak a díj befizetése után válik 

érvényessé. A rendezıség a nevezés lemondását az eseményt megelızıen, 2016. július 
30-ig tudja elfogadni, ebben az esetben a befizetett összeget 1000,- Ft-tal csökkentve 
utalja vissza részemre. A lemondás csak e-mail-ben fogadható el, az 
okofutas@gmail.com címen. 
Csapatok esetén külön csapattagok lemondására nincs mód. 
A nevezési díj határidejének betartása a versenyzı felelıssége. Határidın belüli 
beérkezésnek az összeg rendezıség számlájára való beérkezésének idıpontja számít! 
Késedelmes fizetés esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés 
érvényessé válásához. 
Csapatok esetén kizárólag a csapat létszámnövelésére van lehetıség, a különbözet 
megfizetése esetén. 2016. augusztus 15., 12 óráig a nevezés átírására 2000,- Ft 
kezelési költség megfizetése esetén van lehetıség. Utána a nevezés át nem ruházható, 
amennyiben a versenybírák a verseny ideje alatt az ellenırzés során ilyet tapasztalnak 
(nem egyezik a rajtszámon lévı és a személyi okmányban szereplı név) mindkét 
versenyzıt kizárják és eltiltják a versenyektıl. 



7. Tudomásul veszem, hogy ha a versenyt az idıjárás, vagy természeti katasztrófa, elıre 
nem várt, extrém, nem tervezhetı szituáció miatt nem lehet megrendezni, a 
rendezıség részemre a díjat nem fizeti vissza. A versenyszervezı a program 
változásának, helyszínének megváltoztatásának, pályamódosításának jogát fenntartja. 

8. A nevezésemkor elküldött adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához és 
felhasználásához hozzájárulok, az általam megadott címre, telefonszámra a 
rendezıség küldhet hírlevelet és szöveges üzeneteket, promóciós leveleket. 

9. A vasúti átjárókban a forgalmat irányító személyzet utasításait betartom, piros jelzés 
esetén az áthaladás tilos és életveszélyes, az ezt megszegı versenyzık azonnal 
kizárásra kerülnek. 

10. A versenyen keletkezı szemetet kizárólag a frissítı és váltópontokon dobom el, 
ahonnan a szervezık ezt elszállítják. Az útvonalon bárminemő szemét  eldobása nem 
megengedett, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után. 

11. A csapatok részére váltásra kizárólag a váltópontokon van lehetıség. Az útvonal más 
részén váltani tilos. 

12. A versenyen rajtszám nélkül, kutyával, egyéb állattal futni tilos! Tudomásul veszem, 
hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárnak, és a versenypályáról eltávolítanak. 

13. A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám- és 
marketingtevékenység csak az Ökofutás szervezık elızetes írásbeli engedélyével 
végezhetı! 

14. A szervezı fenntartja a jogot, hogy a résztvevık számát korlátozza, a nevezést 
bármikor lezárja. 

15. Óvást a versenyrendezı felé írásban lehet benyújtani 5.000,- Ft kíséretében, a célba 
érés után 2 órán belül. Ez az összeg nem visszatérítendı, ha az óvás alaptalannak 
bizonyul. 

 

  

 


