
 Balatonman Füred rendezvényinfó és versenykiírás  
(Amatőr ranglista pontverseny) 
  
Helyszín és időpont: 2016. szeptember 9-11. Balatonfüred  
Versenyközpont: Balatonfüred Spar parkoló (GPS: 46.945347, 

17.874030). Megközelíthető a 71-es számú főútról 
8:30-ig zavartalanul, ezt követően minimális 
forgalomkorlátozással a Széchenyi úti 
körforgalomnál. 

Rendező: Balatonman Triatlon Kft 1124 BP Koszta József 
utca 21/a  

Versenyiroda: Bp 1138 Népfürdő utca 5/c Maratonman Depo  
 Nyitva hétköznap 10.00- 18.00-ig  
Versenyigazgató: Zelcsényi Miklós (06 20 555 0004) 
Szervezőbizottság elnöke: Zelcsényi Miklós (06 20 555 0004) 
Vezető versenybíró: Molnár Jenő 
Technikai felügyelő: Molnár Jenő 
A verseny honlapja: http://balatonman.hu 
 
Versenyszámok és értékelt kategóriák:  
Rövidtáv egyéni férfi kategória 0,95 km úszás, 45,5 km kerékpár, 10 km futás  
Rövidtáv egyéni női kategória 0,95 km úszás, 45,5 km kerékpár, 10 km futás  
Középtáv egyéni férfi kategória 1,9 km úszás, 90 km kerékpár, 21,1 km futás  
Középtáv egyéni női kategória 1,9 km úszás, 90 km kerékpár, 21,1 km futás  
Iron táv egyéni férfi kategória 3,8 km úszás, 180 km kerékpár, 42,2 km futás  
Iron táv egyéni női kategória 3,8 km úszás, 180 km kerékpár, 42,2 km futás  
Középtáv kötött váltó ( három fő, minden csapattag csak egy számot teljesít )  
Középtáv korlátlan váltó ( 2-10 fő,a csapattagok tetszés szerint válthatnak a kijelölt 
váltópontokon )  
Iron táv kötött váltó ( három fő, minden csapattag csak egy számot teljesít )  
Iron táv korlátlan váltó ( 2-10 fő,a csapattagok tetszés szerint válthatnak a kijelölt 
váltópontokon )  
 
Az indulók maximális létszáma 700 fő. 
 
A rajtok időpontjai: 
Iron táv: 08:00 
Rövid- és középtáv: 12:00 
 
Díjazás:  

• Minden szintidőn belül befutó egyéni versenyző érmet, továbbá a közép és iron 
távon célba érők egyedi technikai futó pólót kapnak.  

http://balatonman.hu/


• Az egyéni kategóriák dobogósai külön érmet a győztesek kupát kapnak.  
 
Étkezések:  

• Tészta party pénteken 15.00-21.00 -ig. ( Iron egyéni távon indulóknak )  
• Bográcsparty szombaton 15.00 -24.00 ig. ( minden résztvevőnek )  
• Záró ebéd vasárnap az iron táv díjátadója után kb 12.00 órától. ( Iron egyéni 

indulóknak )  
• A versenyzők rajtszámra, a kísérők pedig az előre megváltott jegyükre kapják meg 

az ételüket. Az étkezéseken a fentieken túli, helyszíni vásárlásra csak korlátozott 
mennyiségben tudunk ételt biztosítani. Egyéb ellátásra a büfé üzemel, illetve 
mindenkit várnak a közeli vendéglátóhelyek.  

 
Frissítés: A versenyen teljes frissítést biztosítunk.  
A részleteket elolvashatod a verseny honlapján ide kattintva: http://balatonman.hu/fured-
biotechusa-komplett-frissites/ 
 
Nyeremény sorsolás:  

• Az utolsó IRON táv befutó éjfél után húzza ki a szerencsés nyerteseket, akik 
összesen két darab kétfős wellness hétvégét nyerhetnek, vagy az egyéb nyeremény 
valamelyikét. A sorsoláson mindhárom triatlon táv egyéni szintidőn belüli befutói, 
illetve a futóverseny egyéni maratoni vagy félmaratoni távú szintidőn belüli befutói 
vesznek részt.  

• Kérünk, okvetlen legyél ott a nyereményhúzáskor, mert csak személyes részvétel 
esetén kaphatod meg a nyereményt! Ha nincs jelen a nyertes, újra húzunk!  

 
Hasznos kedvezmények: Akár nevezési díjad többszörösét is megspórolhatod Orbea 
kerékpár vásárlása esetén a Bike Art kerékpárüzlet jóvoltából! Helyszíni befizetés 
alkalmával törzsvásárlói kártyát adunk mely érvényes a Maratonman Depoban ahol 
több mint 250 féle futócipőből és kiegészítőből választhatsz ! 

Nevezési információk:  
• 2016. augusztus 31-ig online, személyesen a versenyig tudsz nevezni. A helyszíni 

befizetés kedvezőbb, mint az online nevezés, mivel a Maratonman Depo Futóbolt és 
Frissítőponton (Budapest. XIII. kerület, Népfürdő u. 5. C épület) egy “Tri or Die” 
feliratú technikai futópólót is kapsz ajándékba.  

• 2016. szeptember 1-től szeptember 9-ig már csak személyesen tudsz nevezni 
Budapesten a Maratonman Depo Futóbolt és Frissítőponton (ám ebben az esetben a 
késői nevezés már 5000 forinttal többe kerül).  

• Helyszíni nevezés: a verseny előtt, szeptember 9. pénteken reggel 12:00-től 20:00-
ig Balatonfüreden a Spar parkolóban, a versenyközpontban. (A késői nevezés ez 
esetben is 5ooo Ft-tal drágább, ezért is megéri korábban nevezni!)  

http://balatonman.hu/fured-biotechusa-komplett-frissites/
http://balatonman.hu/fured-biotechusa-komplett-frissites/
http://balatonman.hu/fured-orbea-akcio/
http://balatonman.hu/fured-orbea-akcio/
http://futobolt.maratonman.hu/


• Figyelem: A verseny napján, szombaton már csak a közép- és rövidtávra tudsz a 
helyszínen nevezni!  

• Túljelentkezés estén a befizetések sorrendje határozza meg, hogy kik indulhatnak a 
versenyen, ezért arra kérünk, hogy fizesd be minél hamarabb a nevezési díjat, ha 
biztosítani szeretnéd a helyed a rajtzónában!  

 
Nevezési díjak és határidők: Ide kattintva. 
 
Rajtcsomag felvétel:  

• A rajtszámod, chiped és rajtcsomagod átvételére már lehetőséged lesz a verseny 
előtti héten (kedd, szerda, csütörtök) Budapesten, a Maratonman Depo Futóbolt és 
Frissítőponton (Budapest. XIII. kerület, Népfürdő u. 5. C épület). A chip bérleti díja 
1000.- Forint.  

• A verseny előtt, pénteken, illetve bejelentkezés esetén szombaton, Balatonfüreden a 
versenyközpontban, a Spar parkolóban.  

• Ha nincs saját chiped, akkor 1000 forint letétért cserébe a rajtszám felvételnél kapsz 
kölcsön. A verseny után a chipért cserébe a letétet természetesen visszakapod. 

A rajtszámod hátán megtalálod a versenyen ügyeletes kerékpár szerviz és mentő 
telefonszámát! 
 
Technikai tájékoztató: 
A versenyközpontban, Iron távon indulók részére szeptember 9-én 18:30-kor, rövid- és 
középtávon indulók részére szeptember 10-én 11:45-kor. 
 
A depó hossza és működési rendje: 
… 
 
Az úszópálya várható vízhőmérsékletét 20 fok. 
 
A kerékpárpályán nincs útlezárás, a pályát 3 rendőr, 12 motoros, 6 biztonsági szolgálatos 
és 74 forgalomirányító biztosítja. A futópályán 15 forgalomirányító biztosít részlegesen és 
teljesen zárt pályán. 
 
A versenypályát nem keresztezi vasútvonal. 
 
A kerékpárpályán bolyozási tilalom van érvényben. 
  
A pálya szintkülönbségei: 

• kerékpárpályán 490 m körönként, 
• futópályán nincs. 

 
A kerékpár- és futópálya egyaránt jó minőségű, aszfaltos úton halad. 

http://balatonman.hu/fured-arak/


 
A versenyen a következő azonosításra szolgáló eszközöket kell viselni: 

• rajtszám (kerékpározáson és futáson viselendő) 
• chip (bokán viselendő a teljes verseny idején). 

 
Teljesítési szintidők: 

• Iron táv: 16 óra 
• Középtáv: 8 óra 
• Rövidtáv: 4,5 óra  

 
Eredményhirdetések időpontjai: 

• Rövidtáv: szeptember 10. 17 óra 
• Középtáv szeptember 10. 19 óra  
• Iron táv szeptember 11. 11 óra 

 
Kerékpárok kiadása a verseny után:  
A verseny végén a biciklik kiadása 16:00-tól, érkezési sorrendben történik a depóban. 
Biciklit kizárólag rajtszám ellenében tudunk kiadni. Kérjük, légy türelemmel az esetleges 
várakozás kapcsán! 
 
Kerékpár szerviz:  
A verseny előtt és alatt a szerviz hátteret a Bike Art Center kerékpáros bolt biztosítja. 
Biciklizés közben bárkinél fordulhat elő bosszantó technikai probléma, defekt. A versenyt 
megelőző napon ne mulaszd el a biciklidet a központi szervizben a szerelőkkel 
átvizsgáltatni, ezt ingyenesen megteheted. A verseny ideje alatt a központi szerviz szintén 
nyitva van, de ha menet közben technikai probléma adódik akkor hívd a mobil szervizt 
akik a biciklis körön segítik a versenyzőinket.  
A központi szerviz nyitva tartása:  

• pénteken 12:oo-től 20:oo-ig a versenyközpontnál,  
• szombaton 06:oo-tól 08:oo-ig az úszás helyszínén, 08:oo-túl 19:oo-ig a biciklis 

körön.  
A mobil szerviz a futam napján 9:oo-től 19:oo-ig hívható. 
 
Masszázs:  

• A masszázs sátrakat már pénteken, illetve a rajt előtt is érdemes felkeresni, mert 
sportmasszőreink ingyenes kinesio taping tapaszok felrakását vállalják, az Oriulus 
Med jóvoltából. A kinesio tapasz növeli a teljesítményt, segít a regenerálódásban és 
kisebb sérülések gyógyítására is használható.  

• A versenyt követően az egyéni célba érkezők – érkezési sorrendben – a célterületen 
felállított sátorban ingyenesen vehetnek igénybe egy gyors, maximum 10 perces 
frissítő masszázst.  

 



Parkolás: A balatonfüredi Spar parkolóban kerül kiépítésre a versenyközpont, a rajtzóna, 
a célterület. Itt találhatók majd az öltöző sátrak és mobil WC-k is. A helyszínen a Hang 
On Produkció (Debreceni Attila&Toldi Tamás) kommentálja az eseményeket, buzdítja a 
befutókat. A versenyközponttól 200 méterre található a Sun City, ahol ingyenes parkoló 
vehető igénybe! A parkoló nem őrzött, az otthagyott kocsikért felelősséget sajnos nem 
tudunk vállalni. A verseny napján a füredi biciklis fordítónál, a Lapostelki utcában 
szurkolói zóna kerül kiépítésre. Erre a területre csak gyalog tudsz bemenni, javasoljuk, 
hogy ha autóval szeretnéd megközelíteni, akkor a Sun City (volt görög falu) fölötti nagy 
parkolóban tedd le az autódat és onnan gyalog közelítsd meg a 300 méterre lévő zónát! A 
zóna melletti benzinkúton büfé várja, a zónában szpíker szórakoztatja és tájékoztatja a 
nézőket. Itt lesz kijelölt zóna egyéni frissítő feladására is. 
 
Kísérők és versenyzők belépése az úszás helyszínére: Az úszás a balatonfüredi 
Balatontourist területén lévő campingben kerül megrendezésre. A versenyzők és kísérőik 
a rajtcsomag felvételekor karszalagot kapnak mely nélkül, csak fizetés ellenében tudnak 
belépni a camping területére! 
 

Az MTSZ versenyszabályzata szerinti általános előírástól eltérő rendelkezések a 
versenyen nincsenek érvényben. 


