
Spuri FélBalaton Szupermaraton - 2016 - 

eseményinformáció 

SPURI FélBalaton Szupermaraton idıpont, helyszín 

Idıpont: 2016. március 19-20. 
Rajt: Badacsony 
Cél: Siófok, Hotel Magistern 

SPURI FélBalaton Szupermaraton táv, útvonal, frissítés 

SPURI FélBalaton Szupermaraton versenyközpont 

• március 19.(szombat): Badacsony, MOL kút (de: 8 - 9:30 óra között és du: 
Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort 16 - 18 óra között) 

• március 20.(vasárnap): Balatonfüred, Horgász köz (7 - 8:00 óra között) 

SPURI FélBalaton Szupermaraton öltözı, ruhatár, WC 

• 1. nap a rajtnál és a célnál felállított sátrakban  
• 2. nap a rajtnál sátrakban, a célnál a Hotel Magisternben 

A váltóhelyeken minden nap a helyszínen felállított sátrakban. 

Az egyéni indulók rajtnál leadott csomagjait átszállítjuk a célba. 

A rajtnál, a célban, a frissítı állomásokon és a váltóhelyeken (melyek egyben frissítı 
állomások is) mobil WC-ket helyezünk ki. 

SPURI FélBalaton Szupermaraton szintidık 

• 1. nap 5 óra 38 perc  
• 2. nap egyéni indulóknak 7 óra 2 perc, a váltóknak: 6 óra 27 perc 

Rész-szintidık kerültek meghatározásra, az utolsó induló rajtidejéhez igazodva. 

Az az induló/csapat, aki a napi szintidıt nem teljesíti, másnap újra rajthoz állhat, de az 
eredmények között helyezés nélkül, csak a teljesített táv és az összideje feltüntetésével fog 
szerepelni. 

SPURI FélBalaton Szupermaraton nevezés - díjak és határidık 

9. Spuri Félbalaton Szupermaraton alap nevezési díj 

Határidık 
Alap 
Ft 

Összes 
eddigi 
egyéni 
BSZM-en 
célbaérkezett 

5x 6x 7x 
egyéni 
BSZM 
célbaérkezı 

Minden 
évben 
célbaérkezı 
valamelyik 
BSZM 

Minden 
évben 
célbaérkezı 
valamelyik 
BSZM 

Spuri 
Aranykártya 
/ Futóklub 
/ bıvebb 
info 



távon távon Spuri 
aranykártyás 

itt 
olvasható. 

Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı 

 

2015. 
08.14-ig 

17500 6500 8750 12000 9600 14000 

2015. 
10.31-ig 

21000 9000 10500 15000 12000 16800 

2015. 
12.11-ig 

23000 10500 12500 16500 13200 18400 

2016.02.12-
ig 

25000 12500 14500 18500 14800 20000 

2016.03.04-
ig 

29000 14500 16500 22000 17600 23200 

2016.03.10-
ig 

36000      

helyszínen 36000      

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
 
 
Spuri Félbalaton Szupermaraton PÁRBAN alap nevezési díj 

Alap 
Ft 

Összes 
eddigi 
egyéni 
BSZM-en 
célbaérkezett 

5x 6x 7x 
egyéni 
BSZM 
célbaérkezı 

Minden 
évben 
célbaérkezı 
valamelyik 
BSZM 
távon 

Minden 
évben 
célbaérkezı 
valamelyik 
BSZM 
távon Spuri 
aranykártyás 

SSpuri 
Aranykártya 
/ Futóklub 
/ bıvebb 
info 
itt 
olvasható. 

Határidık 

Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı 

 

2015. 
08.14-ig 

16000 6000 8000 11250 9000 12800 

2015. 
10.31-ig 

20000 8000 10000 13500 10800 16000 

2015. 
12.11-ig 

22000 9500 11500 14500 11600 17600 

2016.02.12-
ig 

24000 10500 12500 16500 13200 19200 

2016.03.04-
ig 

26000 12500 13500 18500 14800 20800 

2016.03.10-
ig 

33000      

helyszínen 33000      

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
 



Spuri Félbalaton Szupermaraton VÁLTÓ alap nevezési díj 

Alap 
Ft 

Összes 
eddigi 
egyéni 
BSZM-en 
célbaérkezett 

5x 6x 7x 
egyéni 
BSZM 
célbaérkezı 

Minden 
évben 
célbaérkezı 
valamelyik 
BSZM 
távon 

Minden 
évben 
célbaérkezı 
valamelyik 
BSZM 
távon Spuri 
aranykártyás 

Spuri 
Aranykártya 
/ Futóklub 
/ bıvebb 
info 
itt 
olvasható. 

Határidık 

Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı Ft/fı 

 

2015. 
08.14-ig 

15000 5500 7500 10500 8400 12000 

2015. 
10.31-ig 

17500 7500 9000 12500 10000 14000 

2015. 
12.11-ig 

19500 8500 10000 13500 10800 15600 

2016.02.12-
ig 

22000 9500 11000 15500 12400 17600 

2016.03.04-
ig 

24000 10500 12000 17500 14000 19200 

2016.03.10-
ig 

27000      

helyszínen 27000      

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZİBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
 

Online nevezés: legkésıbb 2016. március 9-én  

Nevezés személyesen: elızetesen legkésıbb 2016. március 10-én 
a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.)  

• munkanapokon 9:00-17:00-ig  
• személyes nevezésre a helyszínen, a versenyközpontban is lesz lehetıség 

• Amennyiben a csapat elsı embere egyénileg is indul, a csapat nevezési díj rá esı 
részétıl eltekintünk, de csak az egyéni indulóknak járó szolgáltatásokat kapják.  

• A csapatnak maximum 1 fı egyéni induló lehet tagja.  
• Egyéni induló legfeljebb 1 csapatnak lehet tagja.  
• Csapattag másik csapatnak nem lehet tagja. 

SPURI FélBalaton Szupermaraton korhatár 

Az egyéni versenyben csak 1998. március 20. elıtt születettek indulhatnak ( 18 évesek vagy 
idısebbek ) 

A váltó versenyben (csapat és páros) csak 2004. március 20. elıtt születettek indulhatnak ( 12 
évesek vagy idısebbek ) 



SPURI FélBalaton Szupermaraton rajtszám átvétel 

• elızetesen a BSI-ben  
o március 7-10-ig, 9:00-17:00 óra között  

• a helyszínen a versenyközpontban  
o március 19-én 8:00-9:30 között Badacsonyban a rajtnál 

Hasznos: 

Rajtszám viselési szabályok:  

• A 2 napos egyéni teljesítık 1 db rajtszámot kapnak.  
o ezt a has-, mellkas tájékon, teljes terjedelemben jól láthatóan kell viselniük  

• A váltók és a párosok 2 típusú rajtszámot kapnak:  
o VÁLTÓ rajtszám  

� gumiszalagra rögzítve, deréktájékon, teljes terjedelmében jól láthatóan 
kell viselni, váltáskor ezt kell (a dugókával együtt) a soron következı 
váltótagnak átadni.  

o EGYÉNI RAJTSZÁM  
� ezt a rajtszámot a csapattagoknak a hátukon, teljes terjedelemben jól 

láthatóan kell viselniük 

SPURI FélBalaton Szupermaraton kategóriák, díjazás 

Díjazás nemenként 1-3. helyezettek részére.  

• Egyéni  
o abszolút 1-3. helyezett férfi és nı  

• Párosok  
o férfi  
o vegyes  
o nıi  

• Váltó  
o abszolút 1-3. helyezett férfi és nıi váltó  

• A 3 fıs váltó kategóriánál a vegyes csapatok a férfi csapatok között kerülnek 
értékelésre.  

A kategóriák változtatásának jogát fenntartjuk. Mindenki csak abban a kategóriában kerül 
értékelésre, amelyre nevezését leadta. 

SPURI FélBalaton Szupermaraton idımérés 

Chipes nettó idımérés lesz. 
Az idımérı rendszert késıbb határozzuk meg 

SPURI FélBalaton Szupermaraton eredmények 

Minden nap az aznapi, illetve az addigi összesített versenyeredményeket kifüggesztjük a BSI 
által biztosított szálláshelyeken, valamint a másnapi rajtok elıtt a rajthelyszíneken. 



Az eredménylistában helyezés nélkül, a teljesített táv és idı feltüntetésével szerepelnek a 
versenyt feladni kényszerülı indulók. Eredményeiket a díjazásnál nem vesszük figyelembe. 

A kész eredménylistákat folyamatosan közzétesszük a www.futanet.hu honlapon 

SPURI FélBalaton Szupermaraton rajt- és célhelyszínek, rajtidıpontok 

A rajtidıpontok és helyszínek az esetleges útfelbontások, egyéb szempontok miatt még 
változhatnak! 

SPURI FélBalaton Szupermaraton váltóhelyek napi bontásban 

A helyszínek az esetleges útfelbontások, egyéb szempontok miatt még változhatnak! 

SPURI FélBalaton Szupermaraton a verseny lebonyolítása 

SPURI FélBalaton Szupermaraton 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 

SPURI FélBalaton Szupermaraton egyéb tudnivalók 

• A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba 
foglalt feltételeket és betartja a versenyszabályzatot.  

• A versenyen az útvonal sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt 
kerekesszékes, illetve handbike-os versenyzık nem indulhatnak!!!  

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

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

• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos.  
• Mivel a verseny a forgalom elıl NEM elzárt kerékpáros vagy kerékpárbarát úton 

halad, a versenyzık biztonsága érdekében nem ajánlott mindkét fülön a külvilág zajait 
tompító fülhallgatót viselni.  

o A versenyen a mezınyben dolgoznak a kerékpáros és motoros szervezık, 
illetve szükség esetén a mentı autók.  

o A fülhallgató elnyomja a külsı zajokat, így a futó akadályozhatja az elızı 
futótársakat és a munkájukat végzı szervezıket, orvosi csapatot.  

• A kerékpáros, görkorcsolyás kísérésre csak a napi 1. frissítıállomástól van lehetıség! 
Az ettıl eltérı kísérést 10 perc idıbüntetéssel sújtjuk.  



• A versenyen értékmegırzést nem vállalunk !  
• A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BSI 

elızetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhetı.  
• A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevık számát korlátozza, a 

nevezést bármikor lezárja.  
• A BSI fenntartja az útvonal- és idıpont változtatásának jogát. 

 


