
 
 
 

31. Szilveszteri Pezsgőfutás       

                                                                                                              Futónaptár.hu 

Szervező: IRONTEAM Szabadidő és Tömegsport Egyesület 

Rendező: Nádasdi Zsolt 

Időpont: 2015. dec. 31. 11:00 (Rajtszám felvétel 08:30-10:45) 

Helyszín: Velence, (Velence Korzó) 

Versenyszámok: 5 km / 14 km 

Rendezvény leírása 

Búcsúztassuk együtt a 2015-ös évet egy jó hangulatú sporteseménnyel, a 31. Pezsgőfutással. 
A patinás több,mint 30 éves múltra visszatekintő sportesemény idén is az IRONTEAM 
Szabadidő és Tömegsport Egyesület szervezésében, a Velence Korzó támogatásával kerül 
megrendezésre. 

Az idei évben a Velence Korzón nyílt jégpálya közvetlen szomszédságában kerül majd 
kialakításra a versenyközpont és a célegyenes. A jégpálya reggel 10:00-tól üzemel majd, 
így egy közös jó hangulatú sportrendezvénnyel kapcsoljuk össze a két eseményt. A 
futókat és a jégpályát is alaposan kihangosítjuk, hogy Dj. Zseka egyszerre tolhassa majd 
nektek a ritmust.  

A regisztráció során megadott e-mail címre mindenki számára elküldjük a célfotóját. A 
részletes eredménylistát és a képgalériát pedig 2016. január 03-ig feltöltjük 
honlapunkra, illetve facebook oldalunkra.  

Helyszín: Velence Korzó 

A tavalyi évhez hasonlóan, az esemény helyszínét és versenyközpontját a Velence Korzó 
biztosítja. A tavalyi visszajelzések alapján, a kiemelkedő színvonalú versenyközpont és a 
futás útvonala is az újdonság erejével hatott a versenyzőkre. A már tradicionális (fél)sült 
malacot, az 5 és 14 kilométeres távok abszolút győztesei idén is magukkal vihetik az esti 
házibuliba, ám nálunk minden résztvevő egyaránt részesül majd a szilveszteri hangulatból. A 
rendezvényközpontnál elhelyezett sátrakban, forró tea, forralt bor, pezsgő és zsíros kenyér 
várja majd a futókat. A helyszínen (Velence korzó) üzemel jégpálya, étterem, kávézó és 
szupermarket. A Velence Korzó parkolóiban (a szupermarket felöli oldalon is) díjmentesen 
lehet majd parkolni. 

A célkapura kifüggesztett világító digitális óra már a célegyenes végéről is jól látható lesz. A 
versenyre legyártott és kiosztott egyedi rajtszámot pedig mindenki megtarthatja majd 
emlékbe. A rajtszámokat a Korzó földszinti aulájában, egy kortynyi pezsgő elfogyasztása 



kíséretében lehet majd átvenni. Öltözéshez a Velence korzó két kisebb méretű fűtött 
öltözőjét használhatjátok majd, melyhez tusóló és wc is tartozik! Mivel az öltözők picik, 
kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően készüljön! A regisztráció december 01-től a 

www.ironteam.hu honlap versenyek menüjében, a  szilveszteri pezsgőfutás 2015 -re kattintva, 
a lap tetején található nevezés rovatban lehetséges. Az online regisztrációt december 30-án 
16:00 kor zárjuk! 

A nevezési díj internetes előregisztráció esetén 2015. december 30-ig: 2000.- Ft 

A helyszíni nevezési díj 2500.- Ft!!! A helyszíni nevezés időtartama 08:30 - 10:45.  

Arra szeretnénk kérni a kedves sporttársakat, hogy a helyszíni nevezéshez már kiszámolt 
összeggel érkezzenek, hogy ne kelljen a regisztrációt pénzváltással és számolgatással 
lassítanunk! Előre is Köszönjük a Figyelmességet! Kellemes Ünnepeket és Sérülésmentes 
Készülődést Kívánunk! 

Nevezési Díj 

On-line előregisztrációval 2015. december 30-ig: 2000 Ft  (ez is a helyszínen fizetendő) 

Helyszíni nevezés 2015. december 31-én: 2500 Ft . 

Díjazás 

A futamok abszolút győzteseinek sült malac dukál.  

A helyezettek egy üveg pezsgővel térhetnek majd haza. 

Az eredményhirdetésen az alábbi korcsoportok kerülnek kiértékelésre 13:00-kor  

U 18 -  Junior      Ffi/Női (18 év alattiak) 

18-40 - Felnőtt    Ffi/Női 

41-60 - Senior     Ffi/Női 

61-     - Veterán  Ffi/Női  

A helyszín- és időpont változás jogát indokolt esetben a verseny szervezői fenntartják! 

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a rendezvény ideje alatt, a petárdák és különböző 
tűzijátékok használata TILOS! 

Ironteam Szabadidő és Tömegsport Egyesület 
 


