
Balatonman Kenese 2016 – Versenykiírás 
Közép- és hosszútávú Amatőr Kupa 

 
1. ÁLTALÁNOS RENDEZVÉNYINFORMÁCIÓK 

 
Helyszín és időpont:  
2016. június 17-19. Balatonkenese  
Távok: 
Iron táv          3,8 km úszás, 180 km kerékpár, 42,2 km futás 

Special táv     2,1 km úszás, 180 km kerékpár, 7 km futás 

Közép táv       1,9 km úszás, 90 km kerékpár, 21,1 km futás 

40.5 táv           0,9 km úszás, 30 km kerékpár, 7 km futás 

 
Versenyközpont:  
Balatonkenese, Vak Bottyán Strand (Parti sétány) 
 

Szervezőbizottság:  

- elnök: Zelcsényi Miklós 
- levelezési cím: 1138. Budapest, Népfürdő u. 5/C. 

- e-mail cím: info@balatonman.hu 
 
Versenyigazgató (amennyiben van):  

- Zelcsényi Miklós, info@balatonman.hu 
 
Technikai felügyelő: 

- Vadkerti Tóth József (vadkertitj@kabelnet.hu) 
Vezető versenybíró: 

- Lenti Zsolt (perizs.tria@gmail.com) 
 
Díjazás: 

 Minden szintidőn belül befutó egyéni Iron, Special és Középtávú 
versenyző érmet,  egyedi kerékpáros mezt kap. 

 A 40,5 távon és váltóban beérkezők érmet kapnak. 
 Az egyéni kategóriák dobogósai külön érmet, a győztesek kupát kapnak. 
 Amatőr Kupa pontot csak éves amatőr regisztrációval rendelkező versenyző 

kaphat. 
 
 
Étkezések: 

 Tésztaparty pénteken 15.00- 20.00-ig  ( Iron egyéni indulóknak ) 
 Bográcsparty szombaton 15.00 – 22.00-ig (minden résztvevőnek ) 
 Záró ebéd vasárnap a díjátadó után kb. 12.30-tól ( Iron egyéni indulóknak) 
 A versenyzők karszalagra, vagy 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. 

 



Nyeremény sorsolás:  
Az utolsó IRON táv befutó éjfél magasságában húzza ki azt a szerencsés nyertest, 
aki megnyeri a kétszemélyes wellness hétvégét, vagy a számos egyéb nyeremény 
valamelyikét. A sorsoláson mind a négy 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:  
 

Nevezési díjak és határidők: 
 
Tavaly bevezetett kedvezményrendszerünk szerint kedvezményt biztosítunk egyéni 
nevezési díjainkból azon célbaérkezőknek akik háromszor vagy annál többször értek 
célba , iron , közép , vagy special távon az elmúlt évek során Balatonman Füred vagy 
Balatonman Kenese versenyeinken. 
 

 Háromszor célba érteknek 10 % kedvezmény 
 Ötször célba érteknek 15 % kedvezmény 
 Nyolcszor célba érteknek 20 % kedvezmény 
 Tízszer célba érteknek 25  % kedvezmény 
 Tízszeres Iron távon  célbaérkezőknek 30 % kedvezmény 

A feltüntetett határidők és  a hozzájuk tartozó árak,  a nevezési díj befizetésével 

érvényesek, nem az online regisztráció időpontja a mérvadó 

Balatonman Kenese egyéni nevezési díjak: 

  Középtáv Speciál táv Iron táv 40.5 táv 

2015.12.31-ig   23000 Ft 24000 33000 Ft 9900 Ft 

2016.03.01-ig   28000 Ft 29000 38000 Ft 11900 Ft 

2016.06.01-ig  33000 Ft 34000 43000 Ft 13900 Ft 

 
Balatonman Kenese iron és középtáv váltó nevezési díjak (kötött és korlátlan 
váltók): 

  Iron és középtáv kategóriában kötött illetve korlátlan váltók 

2015.12.31-ig  12900 Ft / fő 

2016.06.01?ig  14900 Ft / fő 

 

Áraink a 27 % áfát tartalmazzák. 

 
 

http://balatonman.hu/balatonman-kenese/orbea-akcio/
http://balatonman.hu/balatonman-kenese/orbea-akcio/
http://futobolt.maratonman.hu/
http://balatonman.hu/balatonman-kenese/kedvezmenyrendszer/


Kétféleképpen fizethetitek be a nevezési díjat: 
 
1) Átutalással a Balatonman Triatlon Kft. bankszámlaszámára 
K&H 10401055-50526549-56551033 
 
2) Személyesen a Maratonman Depo futóboltban 
Cím: 1138, Budapest, Népfürdő utca 5/c. 
 

A helyszíni befizetés június 1-ig kedvezőbb mint az online fizetés, mivel a 
Maratonman Depo Futóbolt és Frissítőponton (Budapest. XIII. kerület, Népfürdő u. 1-
13. C épület) egy “Training for Balatonman” feliratú technikai futópólót és egy 2016 
forintos kupont is kapsz ajándékba. Személyes befizetés esetén minden csapattagot 
megajándékozunk egy Balatonman üvegpohárral  és egy Maratonman Depo 
törzsvásárlói kártyával. 

FIGYELEM! 
Postai csekket nem áll módunkban fogadni, amennyiben postai csekken kerül 
elindításra a nevezési díj befizetése azt a bank azonnal vissza fogja utalni. 

 
 
Az egyéni nevezési díj tartalmazza Iron kategóriában: 
 

 Kerékpáros finisher mezt a szintidőn belül célbaért versenyzőknek. 
 Rajtcsomagot, benne 1 db balatonman kulacs, úszósapka és promóciós 

anyagokat. 
 Komplett BioTechUSA frissítést (víz,BioTechUSA izotóniás italt, BioTechUSA GO 

energiaszelet,  BioTechUSA Recovery gél, BioTechUSA Magna Shot, banán, 
stb…) a versenyen. Mindenből annyit, amennyi ahhoz kell, hogy a célbaérés csak 
RAJTAD múljon! 

 Chipes időmérést. 
 Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt. 
 Pénteki tésztapartin,szombati bográcspartin, vasárnapi záróebéden való részvételt. 
 Egyedi érmet. 

 
 
Az egyéni nevezési díj tartalmazza Közép és Special kategóriában: 
 

 Kerékpáros finisher mezt a szintidőn belül célbaért versenyzőknek. 
 Rajtcsomagot, benne 1 db balatonman kulacs, úszósapka és promóciós 

anyagokat. 
 Komplett frissítést (víz,BioTechUSA izotóniás italt, BioTechUSA GO 

energiaszelet,  BioTechUSA Recovery gél, BioTechUSA Magna Shot, banán, 
stb…) a versenyen. Mindenből annyit amennyi ahhoz kell, hogy a célbaérés csak 
RAJTAD múljon! 

 Chipes időmérést. 
 Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt. 
 Szombati bográcspartin  való részvételt. 
 Egyedi érmet. 
 

 



Az egyéni nevezési díj tartalmazza 40.5 kategóriában: 
 

 Rajtcsomagot, benne 1 db balatonman kulacs, úszósapka és promóciós 
anyagokat. 

 Komplett frissítést (víz,BioTechUSA izotóniás italt, BioTechUSA GO 
energiaszelet,  BioTechUSA Recovery gél, BioTechUSA Magna Shot, banán, 
stb…) a versenyen. Mindenből annyit amennyi ahhoz kell, hogy a célbaérés csak 
RAJTAD múljon! 

 Chipes időmérést. 
 Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt. 
 Szombati bográcspartin  való részvételt. 
 Egyedi érmet. 

 
A váltók nevezési díj tartalma: 
 

 Rajtcsomagot , benne 1 db balatonman kulacs, úszósapka és promóciós 
anyagokat. 

 Komplett frissítést (víz,BioTechUSA izotóniás italt, BioTechUSA GO 
energiaszelet,  BioTechUSA Recovery gél, BioTechUSA Magna Shot, banán, 
stb…) a versenyen. Mindenből annyit amennyi ahhoz kell, hogy a célbaérés csak 
RAJTAD múljon! 

 Chipes időmérést. 
 Orvosi felügyeletet a verseny ideje alatt. 
 Szombati bográcspartin  való részvételt. 
 Egyedi érmet. 

 
Rajtcsomag felvétel: 
 

 A rajtszámod, chiped és rajtcsomagod átvételére már lehetőséged lesz 2016. 
június 13-16 -ig Budapesten, a Maratonman Depo Futóbolt és Frissítőponton 
(Budapest. XIII. kerület, Népfürdő u. 5/C épület). 

 A verseny előtt, pénteken reggel 12:00-től 20:00-ig Balatonkenesén a 
versenyközpontban. 

 Figyelem: szombaton hajnalban az Iron és Special távra már nem adhatunk ki 
rajtszámot, rajtcsomagot! 

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

A rajtszámod hátán megtalálod a versenyen ügyeletes bicikliszervíz és mentő 
telefonszámát! 

Biciklik 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! 
 
Szpíkerek: 
A helyszínen a Hang On Produkció (Debreceni Attila&Toldi Tamás) kommentálja az 
eseményeket, buzdítja a befutókat. 

 



Masszázs: 
 A masszázs sátrakat a rajt előtt is érdemes felkeresni, mert sport 

masszőreink  kinesio tapeing tapaszok felrakását is vállalják. 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, max. 10 perces frissítő 
masszázst az Oriolus Med jóvoltából. 

 

2. PROGRAMTÁBLA 

Június 17-19 BUDAPEST 

10.00-20.00 Rajtszám és rajtcsomag felvétel irodánkban a Bp, 1138 Népfürdő utca 
5/c alatti Maratonman Depo-ban. 

Rajtcsomagot azoknak a versenyzőknek tudunk átadni akik rendelkeznek befizetett 
nevezéssel. Rajtcsomagodat átveheti ismerősöd is, de kérünk, hogy küldj vele egy 
hivatalos, két tanúval aláírt meghatalmazást. 

 

Június  17. péntek, BALATONKENESE 

12.00 – 21.00 Versenyközpont és Expo nyitása a Vak Bottyán strandon lévő 
versenyközpontban.  

15.00- 20.00 Tésztaparti a versenyközpontban ( egyéni Iron táv indulóknak ) 

16.00 Kerékpáros pályabejárás Kis Gyula vezetésével ( egy 30 km kör lassú 
tempóban ) 

18.30 Magyar nyelvű technikai értekezlet és hivatalos megnyitó a versenyközpontban 

 

Június  18. szombat, BALATONKENESE 

6.00-7.15 Depo nyitva Iron és Special távon egyéniben és Iron váltóban  indulóknak 

7.00-7.30  Check in Iron és Special távon indulóknak a kenesei hajóállomáson ( 200 
méterre a depótól ) 

7.30  Kifut a hajó a kikötöből 

8.00 Iron és Special távosok rajtja a hajóról 

8.00-11.00 Középtáv és 40.5 táv rajtszám felvétel a versenyközpontban 

11.00 Közép és 40.5 táv  technikai tájékoztató a depónál 

10.30-11.45 Depo nyitva Középtáv és 40.5 táv  indulóknak 

12.00 Középtáv és 40,5 táv rajt 

14.00-24.00 Gulyásparti ( minden induló részére ) 

14.00-tól Special és 40.5 táv befutói 

15.50 Special táv és 40.5 táv eredményhirdetés 



16.00-tól Középtáv befutói 

18.00-tól Iron táv befutói 

18.30 Középtáv eredményhirdetés 

20.00 Energy Fáklyás Futam ( 7 km, 14 km, félmaraton, maraton) 

21.00 Eredményhirdetés 7 és 14 km-en 

23.30 Eredményhirdetés félmaraton és maraton távon 

24.00 Iron táv utolsó szintidőn belüli befutója 

 

Június 19. vasárnap, BALATONKENESE 

11.00 Iron táv eredményhirdetés és ünnepélyes versenyzárás a Vak Bottán strandon 
a versenyközpontban 

12.00-tól Záróebéd a versenyközpontban ( iron egyéni  indulóknak ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
3. Távok és Pályák:  

 

BALATONMAN KENESE IRON PÁLYÁK 
3,8 km úszás 

 Az úszás helyszíne a Balatonkenesei Vak Bottyán strand. Rajt hajóról, 8.00-kor. 
 Várható vízhőmérséklet 16-22 fok. 
 24 fok alatti vízhőmérséklet esetén a neoprén ruha használata engedélyezett, 16 

fok alatt kötelező. 
 Limitidő: 2 óra 20 perc a kerékpár megkezdéséhez. 
 A kerékpár depó a komptól 200 méterre található . A hajóra 7.00-tól 7.30 -ig lehet 

felszállni, a hajó 7.30-kor kifut a kikötőből ! 

 
  

  

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/KENESE-USZAS-IRON.png


 

180 km kerékpár 
 6 X 29,5 km kör és 2 X 1,5 km bekötő szakasz. Pálya a Balatonkenese-Papkeszi- 

Berhida-Vilonya- Királyszentistván útvonalon. 
 A kerékpározás polgárőri biztosítás mellett zajlik, de a kresz szabályait be kell 

tartani. Versenyzők 10 méteres követési távolsággal haladhatnak, a bolyozás 
szigorúan tilos! A biciklis körön egy mindkét oldalra kiszolgáló 
frissítő  állomáson  pótolhatod az elvesztett kalóriát. 

 Limitidő: 9,5 óra az utolsó kerékpáros kör megkezdéséhez. 

 
  

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/KENESE-kerekpar1-Iron.jpg


 
 
 
42,195 km futás 

 6 X 7032 méteres futókör. 
 A futópálya aszfalton és néhol murvás úton van kijelölve. A pályán vannak szűk 

szakaszok melyek figyelmet igényelnek 
 A futók követése szigorúan tilos! 
 A futókörön három  frissítőállomáson a szervezők gondoskodnak az elvesztett 

kalóriák és a folyadék pótlásáról, de egyéni frissítők feladására is van lehetőség a 
kijelölt egyéni frissítő zónában a versenyközpontban. 

 Kérjük a váltóban indulókat , hogy a futókörön a versenyközpontban kijelölt 
váltózónában váltsák egymást. 

 Szintkülönbség nincs a futókörön. A rövid körök előnye, hogy sűrűn találkozhat a 
futó és az őt biztató szurkoló. 

 Limitidő: 16 óra a célba érkezéshez. 
 

 

 

 

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/BMK_szintrajz.png
http://balatonman.hu/wp-content/uploads/KENESE-FUTOKOR-IRON.png


BALATONMAN KENESE SPESCIAL TÁV 

2,1 km úszás 
 Az úszás helyszíne a Balatonkenesei Vak Bottyán strand. Rajt hajóról 8.00-kor . 
 Várható vízhőmérséklet 16-22 fok. 
 24 fok alatti vízhőmérséklet esetén a neoprén ruha használata engedélyezett, 16 

fok alatt kötelező. 
 Limitidő: 1 óra 17 perc a kerékpár megkezdéséhez 

  

 

 

 



 

180 km kerékpár 
 6X 29,5 km kör és 2 X 1,5 km bekötő szakasz. Pálya a Balatonkenese-Papkeszi- 

Berhida-Vilonya- Királyszentistván útvonalon. 
 A kerékpározás polgárőri biztosítás mellett zajlik, de a kresz szabályait be kell 

tartani. Versenyzők 10 méteres követési távolsággal haladhatnak, a bolyozás 
szigorúan tilos! A biciklis körön egy mindkét oldalra kiszolgáló 
frissítő  állomáson  pótolhatod az elvesztett kalóriát. 

 Limitidő: 8 óra az utolsó kerékpáros kör megkezdéséhez 
  

 



 
 

7 km futás 

 A futópálya aszfalton és néhol murvás úton van kijelölve. A pályán vannak szűk 
szakaszok melyek figyelmet igényelnek 

  A futók követése szigorúan tilos! 
 A futókörön három frissítőállomáson a szervezők gondoskodnak az elvesztett 

kalóriák és a folyadék pótlásáról, de egyéni frissítők feladására is van lehetőség a 
kijelölt egyéni frissítő zónában a versenyközpontban. 

 Szintkülönbség nincs a futókörön. A rövid körök előnye, hogy sűrűn találkozhat a 
futó és az őt biztató szurkoló. 

 Limitidő: 12 óra a célba érkezéshez. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/BMK_szintrajz.png


BALATONMAN KENESE KÖZÉPTÁV PÁLYÁK 

1,9 km úszás 
 Az úszás helyszíne a Balatonkenesei Vak Bottyán strand. Rajt a partról 12.00-kor . 
 Várható vízhőmérséklet 16-22 fok. 
 24 fok alatti vízhőmérséklet esetén a neoprén ruha használata engedélyezett, 16 

fok alatt kötelező. 
 Limitidő: 1 óra 10 perc a kerékpár megkezdéséhez. 
 2 kör 

  

 

 

 

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/KENESE-USZAS-KOZEPTAV.png


91,5 km kerékpár 
 3X 29,5 km kör és 2 X 1,5 km bekötő szakasz. Pálya a Balatonkenese-Papkeszi- 

Berhida-Vilonya- Királyszentistván útvonalon. 
 A kerékpározás polgárőri biztosítás mellett zajlik, de a kresz szabályait be kell 

tartani. Versenyzők 10 méteres követési távolsággal haladhatnak, a bolyozás 
szigorúan tilos! A biciklis körön egy mindkét oldalra kiszolgáló 
frissítő  állomáson  pótolhatod az elvesztett kalóriát. 

 Limitidő: 4.20 perc az utolsó kerékpáros kör megkezdéséhez. 
  

  

 

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/KENESE-kerekpar3-K%C3%B6z%C3%A9p.png


 
 

 

 

21 096 m futás 
 3 X 7032 méteres futókör. 
 A futópálya aszfalton és néhol murvás úton van kijelölve. A pályán vannak szűk 

szakaszok melyek figyelmet igényelnek ! 
 A futók követése szigorúan tilos! 
 A futókörön három frissítőállomáson a szervezők gondoskodnak az elvesztett 

kalóriák és a folyadék pótlásáról, de egyéni frissítők feladására is van lehetőség a 
kijelölt egyéni frissítő zónában a versenyközpontban. 

 Szintkülönbség nincs a futókörön. A rövid körök előnye, hogy sűrűn találkozhat a 
futó és az őt biztató szurkoló. 

 Limitidő: 8 óra a célba érkezéshez. 
 

 
 

 

 

 

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/BMK_szintrajz.png


BALATONMAN KENESE 40.5 PÁLYÁK 

950 m úszás 
 Az úszás helyszíne a Balatonkenesei Vak Bottyán strand. 
 Várható vízhőmérséklet 16-22 fok. 
 24 fok alatti vízhőmérséklet esetén a neoprén ruha használata engedélyezett, 16 

fok alatt kötelező. 
 Limitidő: 40 perc a kerékpározás megkezdéséhez. 
 1 kör 

 
  

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/KENESE-USZAS-40_5.png


 

 

32,5 km kerékpár 
 1 X 29,5 km kör és 2 X 1,5 km bekötő szakasz. 
 Pálya  a Balatonkenese-Papkeszi- Berhida-Vilonya- Királyszentistván útvonalon. 
 A kerékpározás polgárőri biztosítás mellett zajlik, de a kresz szabályait be kell 

tartani. Versenyzők 10 méteres követési távolsággal haladhatnak, a bolyozás 
szigorúan tilos! A biciklis körön egy mindkét oldalra kiszolgáló 
frissítő  állomáson  pótolhatod az elvesztett kalóriát. 

 Limitidő: 2 óra 45 perc a futás megkezdéséhez. 
 7,032 km futás 

 

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/KENESE-kerekpar2-40.5.png


 

 

 

7 km futás 
 A futópálya aszfalton és néhol murvás úton van kijelölve. A pályán vannak szűk 

szakaszok melyek figyelmet igényelnek 
 A futók követése szigorúan tilos! 
 A futókörön három frissítőállomáson a szervezők gondoskodnak az elvesztett 

kalóriák és a folyadék pótlásáról, de egyéni frissítők feladására is van lehetőség a 
kijelölt egyéni frissítő zónában a versenyközpontban. 

 Szintkülönbség nincs a futókörön. A rövid körök előnye, hogy sűrűn találkozhat a 
futó és az őt biztató szurkoló. 

 Limitidő: 3,5 óra a célba érkezéshez. 
 

 

  

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/BMK_szintrajz.png


 

4. VERSENYSZABÁLYZAT  

Nyilatkozat 

1. A Balatonman triatlon fesztiválon indulóként a szervezők és a Magyar Triatlon Szövetség szabályait elfogadom, és 

betartom. 

2. A rendezőség csak a depóban leadott tárgyakért vállal felelőséget. A depózásra vonatkozó szabályokat betartom. A 

verseny végén az úszó szerelések és biciklik felvételére kizárólag 16.00-tól érkezési sorrendben van lehetőség a 

depóban. 

3. Kijelentem, hogy a versenyen saját felelőségemre indulok , mind fizikálisan mind mentálisan az általam választott 

számra felkészültem. 

4. A rendezvény ideje alatt rólam készült képek és felvételek közléséhez hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a 

depóknál és a versenyközpont területén biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek rólam. 

5. Elfogadom, hogy a nevezésem, és a karszalagom át nem ruházható és csak a díj befizetése után válik érvényessé. A 

rendezőség nevezés lemondását 2016. május 1-ig tudja elfogadni, ebben az esetben a befizetett összeg 80 % át utalja 

vissza részemre. 

Az érvényes nevezések nem vihetőek át semmilyen indokkal a következő évre. 

2016. május 1. utáni lemondás esetén a nevezési díjat nem fizetik vissza részemre. A nevezési díj határidejének 

betartása a versenyző felelőssége. A rendezőség számlájára való beérkezés időpontja számít! Késedelmes fizetés 

esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához. Egyéni nevezés váltóra való 

módosítására nincs lehetőség, de május 1-ig az egyéni nevezők kategóriát válthatnak, de ebben az esetben 

díjkülönbözetet visszafizetni nem áll módunkban. Az online nevezések lezárását követően személyen nevezésre 5000 

forint megfizetése esetén van lehetőség a feltüntetett időpontokban és helyszíneken. 

5 /a   A limitált nevezői létszámra és a sérülésekre való tekintettel lehetőséget biztosítunk a már kifizetett de sérülés 

vagy egyéb okból fel nem használandó indulások átruházására, melynek módja a következő : 

Kérjük, legkésőbb 2016. május 1-ig a regisztrációd során használt e-mail címről küldj egy lemondó nyilatkozatot az 

info@balatonman.hu címre, melyben jelöld meg az indulást átvenni kívánó személyt és következő adatait, melyet mi 

módosítunk a regisztrációs díj befizetését követően, melynek összege 5000 forint, melyről számlát küldünk.  Kérjük, az 

utalásnál a közleménybe írd be az eredeti nevező nevét és a módosítási díj szót. 2016. május 1 után nincs mód a 

nevezés átruházására! A nevezést csak a díj beérkezését követően írjuk át. A díj befizetésére személyesen is van 

lehetőséged irodánkban a Maratonman Depoban. 

Módosításhoz szükséges adatok : 

Átvevő neve, neme, születési dátum, állampolgárság, levelezési cím, email cím, telefonszám, pólóméret,  tervezett 

időeredmény, egyesülete neve, championchip kódja 

Iron, speciál és közép távon a kerékpáros mez méretének megváltoztatását nem tudjuk garantálni. 

Kikötjük továbbá, hogy az új nevező a rajtcsomagját és a rajtszámát kizárólag a felelősség vállalási nyilatkozat 

személyes aláírását követően veheti fel mivel ő nem online regisztráló volt. 

A rendezőség nem járul hozzá , hogy más rajtszámmal más  név alatt indulj el, mely igen kellemetlen helyzetekhez 

vezethet. A bajnokság és ranglistarendszer végeredményébe beleszámít a versenyen elért helyezésed mely az összes 

mögötted végző helyezőt negatívan érint. 

A bedepózást kizárólag saját rajtszámmal tudod elvégezni. 

6. A verseny napján a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat mind saját mind a versenyzőtársaim érdekében 

elfogadom, és betartom. Tudomásul veszem, hogy a biciklis körön a hozzátartozóim nem kísérhetnek autóval, ennek 

megszegése esetén a versenybírók azonnal kizárhatnak a versenyből! A kresz szabályait betartom. Tudomásul veszem, 

hogy a biciklis pálya nem forgalomtól elzárt terület azon más biciklisek és autósok is közlekednek. A biciklis körön a 

versenybírók és forgalomirányítók utasításait saját testi épségem érdekében betartom. 

Az esetleges sebesség korlátozásokat, a szemetelési zónákra vonatkozó szabályokat betartom. 

http://balatonman.hu/wp-content/uploads/vsz-2016v51-1.pdf


7. Tudomásul veszem, hogy a versenyszervező rossz idő esetére a versenyt követő napot esőnapként megjelölte, vagy 

a versenyt rossz időjárási körülmények miatt duatlon versenyre változtathatja, vagy bármelyik számot törölheti , vagy 

annak távját indokolt esetben módosíthatja.Ha a versenyt az időjárás , vagy természeti katasztrófa miatt nem lehet 

megrendezni a rendezőség részemre a díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program változásának, 

helyszínének megváltoztatásának, pálya módosításának jogát bármikor fenntartja. 

8. A rendezőség a nevezés során kizárólag az iron és féltáv egyéni nevezők részére a kitöltött adatokat figyelembe véve 

biztosít részemre olyan méretű befutó (úgynevezett Finisher kerékpáros mezt) melyet csak és kizárólag az általam 

megadott méretben és csak a sikeres célba érkezés alkalmával adnak át részemre.  A helyszíni nevezők részére a 

rendezőség nem garantálja a kerékpáros mez befutó során való átadásást, mivel a gyártás májusban történik. A későn 

nevezők részére a mezeket legyártatjuk, de csak a verseny utáni hetekben tudjuk átadni. 

9. Tudomásul veszem, hogy a tombolák húzásakor csak személyesen vehetem át rajtszám ellenében a kisorsolt díjat. 

Amennyiben nem vagyok a helyszínen, akkor az adott tárgyat, utazást újrahúzzák. 

11. Tudomásul veszem, hogy Iron távon indulóknak a rajtszámot a versenyt megelőző napon pénteken este 20 óráig a 

versenyközpontban át kell venni,  a verseny napján szombaton hajnalban már nincs lehetőség rajtszám átvételre. 

A közép és 40.5 távon indulók a rajtszámukat a verseny napján szombaton a rajt előtt egy órával legkésőbb 11.00-ig át 

kell vegyék a versenyközpontban. A versenyközpont szombaton 8.00-11.00-ig lesz nyitva. 

12. A jelentkezésemkor elküldött adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához és a rendezvényen való 

felhasználásához hozzájárulok, az általam megadott címre, telefonszámra a rendezőség küldhet hírlevelet és szöveges 

üzenetet. 

13. A versenyre tiszta eszközökkel készülök, a MOB által érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem 

használok, és a verseny után igény esetén az ellenőrök részére mintát adok. Ennek megtagadása esetén a versenyből 

kizárhatnak. 

14. A rendező az online és személyes nevezést bármikor lezárhatja, vagy ideiglenesen felfüggesztheti. 

15. A verseny előtti napon kerül megrendezésre az úgynevezett technikai értekezlet melyen a részvétel nem kötelező , 

de erősen ajánlott. 

16. Tudomásul veszem , hogy sportszerűtlen viselkedés, esetén a rendezőség rajtszámomat leveszi , a pályáról eltávolít 

és a nevezési díjat nem fizeti vissza részemre. Tudomásul veszem, hogy a Balatonman verseny szellemiségének 

elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete, elfogadása, valamint hogy a szervezői stáb (forgalomirányítók, 

önkéntesek, frissítést biztosítók stb.) ennek szellemében dolgozik. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés, 

trágár beszéd, üzenet, levél  azonnali kizárást von maga után, továbbá az emiatt kizárt versenyző a Balatonman Triatlon 

Kft. által szervezett további eseményre vonatkozó nevezése nem kerül elfogadásra. 

17. A kedvezményrendszer, mely az egyéni célbaérkező versenyzőket részesíti árelőnyben, névre szóló és nem 

átruházható. A célbaérkezéseket minden év utolsó versenyekor számoljuk ki és az így elért kedvezmény a következő 

évben érvényes. Év közben nem módosul a kedvezmény mértéke , kizárólag az év végén . ( 2016 Balatonman Kenese 

célbaérkezései csak a 2017 évet befolyásolják , nem módosítják a 2016 Balatonman Füred árait ) 

A 2016. évi  kedvezményre jogosultak listája elérhető a kedvezményrendszer menüpontban. 

A jogosultaknak mailen küldjük ki a személyre szóló kódot melyet a nevezés során kell megadjon , így már a 

kedvezményes díjat kapja visszaigazoló mailen. Amennyiben nem kaptad meg a neked járó kódot kérjük jelezd a 

info@balatonman.hu címen. 

18. Orbea kedvezmény: 2016 évben a Balatonman Kenese és Balatonman Füred egyéni érvényes befizetett 

regisztrációval rendelkező nevezők 2016 szeptember 1-ig egyszeri 20 % kedvezménnyel vásárolhatnak Orbea kerékpárt 

a Bike Art centerben az Orbea magyarországi forgalmazójánál. 

Elfogadom, hogy a kedvezmény személyemnek  szól és nem ruházható át! 

( A szervező és a forgalmazó azért biztosít 20% kedvezményt , hogy a Balatonmanen induló egy minőségi kerékpárral 

tudja a versenyt teljesíteni. A kedvezmény a versenyzőnek jár , nem a családtagoknak,szurkolóknak és ismerősöknek. ) 

19. A verseny alatt a mobil kerékpárszervíz igénybevétele esetén, az ott felhasznált anyagokat a verseny után kifizetem. 



20. A katasztrófavédelmi hatóság határozata értelmében versenyeinken a magán tulajdonú drónok használata és 

működtetése tilos! Drónok kizárólag a Balatonman Triatlon Kft. írásos engedélyével működtethetőek! 

21. Versenyeink szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a 

célterületen a nemdohányzók védelmében szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a verseny 

területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen a verseny ideje alatt dohányzáson érünk, kizárjuk a 

versenyből, rajtszámát visszavesszük. Csapatverseny esetén a kizárólag szabályszegő induló nem folytathatja a 

versenyt, a csapat többi tagját az intézkedés nem sújtja. 

 

 

 
 


