
UB Félmaraton  2015 

Idén egy extra lehetőséget biztosítunk azoknak akik a teltház miatt csapatban már 
nem tudtak indulni vagy szívesen kóstolnának bele az UB hangulatába egyéni 
futóként. Az UB Félmaraton 2015. május 31-én,vasárnap 11.00 -kor rajtol 
Balatonszéplakról és természetesen a balatonaligai versenyközpontban lesz a 
cél. Az indulóknak egyedi UB félmaraton feliratú technikai pólót, teljes Powerbar 
frissítést és magával ragadó UB hangulatot biztosítunk. 

Rajt időpont: 2015. május 31. 11.00 óra 

Rajt helyszín: Balatonszéplak, Rózsa tér 

Célterület: Club Aliga Balaton, 8171 Balatonvilágos, Aligai út 1. 

Táv: Félmaraton,  azaz 21 097 m 

Útvonal: Balatonszéplak Rózsa tér – Balatonszéplak Dessewffy utca Fecske utca sarok 
 fordító –  Siófok – Balatonaliga. 

Kategóriák: 

• Egyéni női 
• Egyéni férfi 

Díjazás: A kategóriák 1-3. helyezettjei kupát és oklevelet, továbbá támogatók ajándékait 
kapják. 

Szintidő: A rajtidőponttól számított 2 óra 45 perc áll rendelkezésre a félmaratoni táv 
megtételére. 

Frissítés: 

• A pályán 5 UB  frisssítőállomáson tudod pótolni az elvesztett folyadékot és kalóriát. 
• A frissítőpontokon továbbra is  Primavera ásványvíz, Powerbar isotoniás sportital, 

Powerbar Gél, Powerbar Energizer szelet, szőlőcukor, banán, édes keksz, sós ropi lesz 
 az asztalokon. ( Kérjük, az ultrafutók külön asztaláról ne frissítsetek mert azt 
kizárólag számukra tartjuk fenn!) 

• További info a frissítésről itt. 

A nevezési díj tartalmazza: 

• Részvétel a versenyen 
• Befutóérem 
• Rajtcsomag  (benne UB félmaraton feliratú technikai futópóló) 
• Chipes időmérés 
• Teljes PowerBar frissítés a versenyen a kijelölt frissítőpontokon 
• Orvosi felügyelet a verseny alatt 
• Ingyenesen letölthető  célfotó 



• Frissítő masszázs a célbaérkezés után 
• Részvételt a pénteki tésztaparty-n 

A rajtcsomag tartalma: 

• Egyéni félmaraton rajtszám (viselése kötelező a verseny alatt) 
• UB félmaraton feliratú technikai futópóló 
• Műsorfüzet 
• Kedvezményre jogosító promóciós anyagok, termékminták, Erdinger befutó sör 
• Egy palack Varga Rosé mely az Ub hivatalos bora 
• Karszallag,  mely a versenyen és a pénteki tésztapartin való részvételre jogosít 

(viselése a verseny alatt a félmaraton  indulóknak kötelező ) 

Nevezési díjak: klikk ide! 

Rajtcsomag felvétel: A rajtcsomag kizárólag a felelősségvállalási nyilatkozat aláírását 
követően vehető át, a verseny előtti héten, május 27-én szerdán és május 28-án csütörtökön 
budapesti irodánkban a Maratonman Depo-ban, vagy 2015. május 29-én és 30-án a Club 
Aligában a versenyközpontban,és május 31-én Balatonszéplakon  a verseny rajtja előtt 9.00-
tól 10.30-ig. 

Transzfer lehetőség a rajt helyszínére: A Club Aligából vasárnap reggel busz szállítja a 
félmaraton indulóit a Zamárdi rajt helyszínére. A buszra csak rajtszámmal lehet felszálni. 

Időmérés: Chipes időmérés. 

Orvosi felügyelet: A mezőnyt folyamatosan kíséri orvosi stáb mentőautókkal és 
motorosokkal. Szükség esetére minden rajtszám hátulján megtalálható az UB mentőszolgálat  
telefonszáma. 

Versenyszabályzat: A versenyszabályzatot itt találhatod. 

Fotózás: A célfotók, továbbá a versenyközpontban készült képek a versenyt követően 
elérhetők lesznek Facebook oldalunkon. 

NN Ultrabalaton futóetika: 

Az NN Ultrabalaton ideje alatt mindannyian vendégek vagyunk. A Balaton vendégei. Az a 
minimum, hogy a tavat és a tó környékét legalább olyan tiszta állapotban hagyjuk ott, ahogy 
azt találtuk. 

Az érintett települések szeretettel fogadnak bennünket,  az UB híres a jó hangulatról és a 
buliról, mindemellett tiszteletben tartjuk az útvonalon lakók és a versenyben nem résztvevők 
nyugalmát. 

Lehetsz a csapatod legjobb, leggyorsabb futója, vagy a futással csak most ismerkedő 
hobbifutó, bringatúra résztvevő, de minden esetben légy tekintettel a mezőnyben futó, minden 
méterért megküzdő ultrafutókra! Ők azok az egyéni hősök akik sokszor a teljesítő képességük 
határait súrolva próbálják megtenni a távot és legyőzni önmagukat. Bíztasd és tiszteld őket, 
légy türelemmel irántuk! 



Segíts bajba jutott futótársaidnak még abban az esetben is, ha ezt a versenyidődből nem írják 
jóvá. 

Futók vagyunk. Nem különböztetjük meg magunkat sem bőrszín, sem vallás, sem nem és kor 
szerint. Nem fontos, hogy honnan jövünk és az sem, hogy milyen gyorsan haladunk. Összeköt 
bennünket a sport szeretete és az egymás és a táv iránti kölcsönös tisztelet. 

Az állomásokon segítők a legjobb tudásuk szerint biztatnak, segítenek benneteket. Kérjük, 
hogy ezt ti is jókedvvel és mosollyal háláljátok meg részükre. 

Igaz , hogy ez verseny, de a fair play szabályait minden esetben tartsd szem előtt. Nyerj vagy 
veszíts, de azt tisztán, emelt fővel az írott és íratlan szabályok betartásával tedd meg! Ne 
másért, csak magadért. Mert ettől lesz az élmény felejthetetlen és ettől válsz te is 
elválaszthatatlan részévé annak a fogalomnak, melyet úgy hívunk: ULTRABALATON. 

A szervező fenntartja a jogot a program és kiírás megváltoztatására.  

 

 


