
NN  Ultrabalaton 

RENDEZVÉNYINFO 2016                        Futónaptár.hu 

Verseny neve:  Jubileumi X. NN  Ultrabalaton 

Verseny célja:  Körbefutni vagy kerékpározni Közép-Európa legnagyobb és szívünknek 
legkedvesebb tavát, a Balatont. A tó környékének, önmagunknak és csapattársainknak a 
megismerése. 

Idıpont: 2016. május 27-29. 

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

Táv: Csak egy kör a Balaton körül  (220 km) 

Útvonal: Balatonaliga – Balatonfüred – Pécsely – Badacsonyörs – Keszthely – Fonyód – 
Balatonboglár – Siófok – Balatonaliga. 

Kategóriák: 

• Egyéni nıi 
• Egyéni férfi 
• Páros nıi 
• Páros férfi ( ha az egyik csapattag férfi akkor a csapatot ide soroljuk ) 
• Három fıs nıi csapat 
• Három fıs férfi csapat ( ha az egyik csapattag férfi akkor a csapatot ide soroljuk ) 
• Abszolút váltóverseny 4-12 fıs csapatok részére 
• Szakasz bajnok   ( Az adott szakaszt a leggyorsabban futó nıi és férfi versenyzı az 

idımérés adatai alapján ) 

Külön is értékelt csapat kategóriák: 

• Egyetemi csapat kategória (A csapatban kizárólag az egyazon egyetemre járó diákok 
 szerepelhetnek. Az egyetemi csapatok a 4-12 fıs  abszolút váltóverseny értékelésben 
is részt vesznek.) 

• Céges csapat kategória 4-12 fı (A csapatban kizárólag az egyazon cégben dolgozó 
személyek és családtagjaik szerepelhetnek. A céges csapatok a 4-12 fıs abszolút 
váltóverseny értékelésben is részt vesznek.) 

Bringatúra: Ahogy a nevében is szerepel, ez nem verseny, a cél nem az , hogy minél 
rövidebb idı alatt érj körbe. Ez egy lehetıség azok számára, akik nem futva, hanem 
kerékpárnyeregben szeretnének az Ultrabalaton hangulatába belekóstolni. 

Szintidı: A rajtidıponttól számított 32 óra áll rendelkezésre a kör megtételére. Egyéni 
indulóknak és csapatoknak egyaránt. 

Rajtidıpontok: 



Kérjük a csapat nevezés leadásánál a várható köridıdet pontosan add meg, mivel ennek az 
idınek a figyelembevételével állítjuk össze a rajtidıpontokat. Kérjük, hogy használjátok a 
szakaszkalkulátort, mely segít a pontos köridı kiszámításában. A leglassabb csapatokat az 
elején, a leggyorsabbakat a végén indítjuk el. Az átlagos sebességő  csapatokat ( akik a 
mezıny 80 %-át jelentik ) a köztes idıpontokba osztjuk be úgy, hogy a körön lehetıség 
szerint ne alakuljanak ki nagy torlódások és dugók. Sajnos a balatoni úthálózatot nem egy 
Ultrabalaton tipusú terhelésre tervezték, ezért számítunk rá, hogy segítségünkre lesztek és 
pontos köridıt adtok meg, hogy mi is pontosan tudjunk tervezni. A legpontosabb köridıt 
teljesítı csapatok között tombolán egy ingyenes UB 2017 csapatnevezést sorsolunk ki. 

• Egyéniek versenyzık: 2016. május 28-án reggel 6.00 
• Lassabb páros és háromfıs csapatok:  2016. május 28-án reggel 6.30 
• Gyorsabb páros és háromfıs csapatok: 2016 május 28-án reggel 9.30 
• 4-12 fıs csapatok: 2016. május 28-án reggel 7.00- kb 14.50-ig. 
• Bringatúra: 2016. május 28-án délelıtt 10.30, 11.30, 12.30-kor 

(A csapatok pontos rajtidejét legkésıbb május 1-én tesszük közzé, a rajtidıpontokat 
majd itt találhatod meg) 

Szakaszok és váltópontok: Az idei Ultrabalatonon a kör legalább 32 szakaszból fog állni. A 
legrövidebb szakasz mindössze 3 kilométer, míg a leghosszabb több mint 14 km lesz. Fontos 
szempont volt , hogy legyen olyan rövid szakasz is, ahol a futással még csak  ismerkedı 
sporttársaink is belekóstolhatnak az Ultrabalaton hangulatába.  Minden váltóponton lesznek 
mobil wc-k. 

Frissítés: 

• A körön több mint 40 frisssítıállomáson tudod pótolni az elvesztett folyadékot és 
kalóriát 

• A frissítıpontokon továbbra is  Primavera ásványvíz, BioTechUSA isotoniás sportital, 
szılıcukor, banán, édes keksz, sós ropi , mazsola lesz a csapatoknak az asztalokon, de 
az állomásokon mindig csak a szakaszt teljesítı versenyzı (akinél a chip van) 
frissíthet 

• Az egyéniben, párosban és 3 fıs csapatban teljesítı ultrafutók részére minden 
állomáson extra asztalt állítunk fel, melyrıl csak ık frissíthetnek. ( olívabogyó, sajt, 
paradicsom, barackbefıtt, méz, vaj és kenyér, bizonyos állomásokon pedig kóla, sör, 
kávé. ) Az ultrafutók természetesen a csapatok részére felállított asztalról is 
fogyaszthatnak és az útvonalon öt ponton melegételt is biztosítunk számukra 

• Kerékpárosok részére 8 ponton biztosítunk frissítést. A bringás 
frissítıpontokat itt találod. 

Rajtcsomag tartalma: 

• Rajtszám 
• Technikai futópóló, (az  egyéni és céges csapatverseny nevezıké névvel ellátott ) 
• Az esemény mősorfüzete, benne a szakasztérképekkel 
• Kedvezményre jogosító promóciós anyagok, termékminták 
• Vargabor és Eispro fagylalt a Club Aliga területén a versenyközpontban. 



• Karszalag, mely a versenyen és a pénteki tésztapartin  való részvételre jogosít 
(viselése a verseny alatt a csapatok részére kötelezı, mivel a karszalagra kapjátok meg 
az extra szolgáltatásokat a kiemelt pontokon. ) 

A rajtcsomag kiosztásának idıpontját késıbb teszzük közzé. A rajtcsomagokat kizárólag a 
felelısségvállalási nyilatkozat aláírását követıen vehetitek át budapesti irodánkban a 
Maratonman Depoban, vagy 2016. május 27-én és 28-án a Club Aligában a 
versenyközpontban. 

Díjazás: 

• Minden  szintidın belüli célbaérkezı a kategóriának megfelelı szalaggal elátott 
egyedi érmet kap 

• A szintidın belüli egyéni célbaérkezık névvel ellátot egyéni célszalagot kapnak 
• A kategóriák 1-3. helyezettjei kupát és oklevelet, továbbá a támogatók külön 

ajándékcsomagjait kapják 
• Idén is külön díjazzuk a 4-12 fıs csapatok közül az egyetemi és a céges csapatokat is 
• A szakaszbajnokot; az adott szakaszt leggyorsabban futó nıi és férfi futóját  külön 

oklevéllel jutalmazzuk. 

Idımérés: Online rendszerrel történik a kijelölt váltópontokon. A vasúti átkelıknél 
idıjóváírásra van lehetıség, melyet a rendszer azonnal kezel. A verseny végeztével a nettó idı 
látható.  Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy a végleges eredmények sorrendjét az 
idıjóváírások befolyásolhatják! 

(Pl.: Egyszerre rajtoló csapatok esetén nem minden esetben az elıbb befutó csapat teljesíti a 
versenyt hamarabb a vasúti átjárókban töltött idık miatt.) 

Orvosi felügyelet: A mezınyt folyamatosan kíséri orvosi stáb mentıautókkal és 
motorosokkal. Minden rajtszám hátulján megtalálható az UB mentıszolgálat  telefonszáma. 

Versenyszabályzat: A versenyszabályzatot itt találhatod. 

Fotózás: Az általunk készített fotók, továbbá a versenyközpontban készült képek a versenyt 
követıen elérhetık lesznek a facebook oldalunkon. Az útvonalon több kiemelt ponton is 
készítünk képeket, melyeket szintén ingyenesen tudtok letölteni a megadott oldalról. A magas 
részvételi számra való tekintettel nem tudjuk garantálni, hogy mindenkirıl készítünk képet, 
ezért javasoljuk, hogy a csapaton belül ti is fotózzatok, készítsetek képeket mind az útvonalon 
mind a versenyközpont területén. 

NN Ultrabalaton futóetika: 

Az NN Ultrabalaton ideje alatt mindannyian vendégek vagyunk. A Balaton vendégei. Az a 
szándékunk, 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 résztvevık 
nyugalmát. 



Lehetsz a csapatod legjobb, leggyorsabb futója, vagy a futással csak most ismerkedı 
hobbifutó, bringatúra résztvevı, de minden esetben légy tekintettel a mezınyben futó, minden 
méterért megküzdı ultrafutókra! İk azok az egyéni hısök, akik sokszor a teljesítı 
képességük határait súrolva próbálják megtenni a távot és legyızni önmagukat. Bíztasd és 
tiszteld ıket, légy türelemmel irántuk! 

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

Futók vagyunk. Nem különböztetjük meg magunkat sem bırszín, 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 segítık a legjobb tudásuk szerint bíztatnak, segítenek benneteket. Kérjük, 
hogy ezt ti is jókedvvel és mosollyal hálájátok meg részükre. 

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

 


