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1. Előszó
A jelen szabályzatban rögzített előírások mindegyike a futók, kísérőik és egyben a rendezőség
eredményes és tökéletesen biztonságos versenyzése és együttműködése érdekében, az
ésszerűsséget, a fair playt és eddigi rendezői tapasztalatainkat szem előtt tartva fogalmazódott
meg. Úgy gondoljuk, hogy a szabályok nagy része magától értetődő, mégis fontosnak tartjuk

őket leírni, hogy vitás helyzetekben ezek alapján dönthessünk.

2. Alapszabályok
Valamennyi résztvevő elfogadja a verseny helyszínéül szolgáló Füred Kemping és üdülőfalu
általános házirendjét, tűz- és érintésvédelmi utasításait, a jelen dokumentumban foglalt
irányelveket valamint a békés együttélés alapvető szabályait.

2.1 Egyéni verseny
A balatonfüredi 6 napos ultramarathoni futóverseny célja, minél több kört megtenni a kijelölt
körpályán a rendelkezésre álló 144 óra alatt. A versenyt az nyeri, aki a rendelkezésre álló idő
alatt a legtöbb kört teljesíti. Az eredménybe az utolsó nem befejezett (ún. tört) kör is
beleszámít. A férfiak és a nők eredményeit külön, ám korosztályi bontás nélkül értékeljük.
A körszámlálás chipes rendszerű, a tört kört a verseny lefújását követően a Magyar Atlétikai
szövetség által kinevezett és az IAU által jóváhagyott, nemzetközi szabályzatnak megfelelő
jogosultsággal rendelkező versenybíró és a pályahitelesítő méri le hiteles mérőeszközzel.

2.2 Nemzetek Versenye
Azok az országok, akik 3 vagy több egyéni indulóval képviseltetik magukat, automatikusan
bekerülnek a Nemzetek Versenyébe. A Nemzetek Versenyének rangsorát úgy állapítjuk meg,
hogy a résztvevő országok három legeredményesebb futójának egyéni teljesítményét
összeadjuk. A versenyzőket nemtől és kortól függetlenül, kizárólag a teljesítményük alapján
rangsoroljuk.

2.3 Nevezés
A versenyen minden olyan 21 évnél idősebb személy indulhat, aki megfelelő egészségügyi és
edzettségi állapotban található a megmérettetéshez. A megfelelő egészségügyi állapotot a
regisztrációkor benyújtott sportorvosi igazolással kell bizonyítani. Érvényes sportorvosi
igazolás hiányában egyetlen versenyző sem indulhat. Ha valamely induló edzettsége
megkérdőjelezhető, a regisztráció keretében köteles alávetni magát a versenyen jelen lévő
sportorvos vizsgálatának, és az orvos döntését magára nézve elfogadni.
A versenyre nevezni a verseny honlapján található űrlap kitöltésével és elküldésével lehet. A
nevezési űrlap megérkezéséről és a nevezés elfogadásáról a szervezők minden esetben
személyes e-mailben értesítik a jelentkezőt. A nevezés akkor válik teljessé, ha a rendezőség
elfogadja a jelentkezést és a nevező határidőre befizeti a verseny honlapján szereplő teljes

nevezési díjat. A nevezési díj átutalással és készpénzben fizethető a megadott kondíciókkal és
határidőkkel.
FONTOS!
A megadott határidők mindig a befizetés napját és nem az űrlap beküldésének napját jelölik.
Az átutalási megbízáson minden esetben kérjük feltüntetni az induló nevét. Az ennek
elmulasztásából eredő kellemetlenségekért semmilyen felelősséget nem vállalunk!
Mivel ez egy zártkörű rendezvény, a szervezők fenntartják maguknak a jogot a jelentkezések
szubjektív elbírálására és adott esetben elutasítására. A nevezés elutasítását nem vagyunk
kötelesek megindokolni, és a döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.
Az a versenyző, aki:
 magatartásával aláássa a rendezvény családias és baráti hangulatát,
 nem megfelelően viselkedik a versenytársakkal és a szervezőkkel szemben,
 szándékosan megsérti a biztonsági előírásokat, illetve a szervezők utasításait,
 magát folyamatosan a többiek elé helyezi, és ezzel feleslegesen hátráltatja a szervezők,
illetve a többi résztvevő munkáját,

vétségének súlyosságától függően akár örökre is kitiltható az EMU sportegyesület minden
versenyéről.

3. A verseny
3.1 Regisztráció és technikai értekezlet
A verseny a 0. napi regisztrációval veszi kezdetét. A verseny helyszínére való eljutást a
versenyzők egyénileg szervezik meg, de külön kérésre és egyedi megállapodás keretében a
szervezők is segítséget nyújthatnak ebben (pl. reptéri transzferrel).
A verseny 1. napjának délelőttjén technikai értekezletet tartunk, amelyen valamennyi
résztevő köteles megjelenni. Az itt elhangzó információk a jelen szabálykönyvben leírtakkal
együtt érvényesek és a verseny során kötelezően betartandók.

3.2 Szállás
A versenyzőket a pálya közvetlen közelében található 4 fős bungalókban szállásoljuk el. A
verseny során a résztvevők csak és kizárólag a számukra kijelölt helyen lakhatnak, más szállás
(lakóautó, sátor stb.) igénybe vétele biztonsági okokból nem megengedett.
A versenyzőket a szervezők osztják be az egyes bungalókba. A beosztás során az egyéni
kéréseket is igyekszünk figyelembe venni, ám a szervezők által kialakított beosztást minden
induló köteles elfogadni. A szállásokon csak és kizárólag a verseny hivatalos résztvevői (tehát
a futók és a nevezési lapon megjelölt hivatalos kísérőik) tartózkodhatnak. A lakótársak
nyugalmára való tekintettel a szállásokon vendéget fogadni nem lehet.
A résztvevők autóikat a kijelölt parkolóban hagyhatják, illetve a regisztráció napján a saját
bungalójuk mellé is leállíthatják. Ez utóbbi esetben azonban a verseny végéig nem állhatnak ki
onnan.
Ha a versenyző bármilyen okból, akár ideiglenesen, akár végérvényesen el kívánja hagyni a
verseny helyszínét, arról minden esetben értesítenie kell a szervezőket.

3.3 Étkezés
A versenyzők és kísérőik ellátása a 0. napi vacsorával kezdődik és az utolsó napi vacsorával ér
véget. A résztvevők ellátásáról napi négyszeri főétkeztetéssel és bőséges frissítőasztallal
gondoskodunk. Ehhez a meleg ételeket a mindenkori egészségügyi előírásoknak (HACCP)
megfelelő külső étkeztető partnerünk szállítja. A frissítőállomás ellátása a kereskedelmi
forgalomban kapható engedélyezett élelmiszerekből, büférendszerben történik.
A nevezési napon megadott étkezési formától (húsos/vegetáriánus) verseny közben eltérni
nem lehet. A ebéd és vacsora menüt a rendezőség a versenyzők házaihoz szállítja ki. A reggelit
és az éjféli főétkezést a frissítőasztalnál vehetik át. Egy résztvevő alkalmanként egy adag ételre
jogosult, ám a maradékot az étkezés végén szétosztjuk. Az ételeket adott időben osztjuk, nem
tároljuk és senkinek nem tesszük félre.

3.4 A pályán
A pálya nyomvonalát egyértelműen, eltéveszthetetlenül és biztonságosan kiszalagozzuk. A
pályát bármilyen módon levágni szigorúan tilos. A balatonfüredi futópályán a más
versenyeken is megszokott jobbra tarts szabály érvényes. A futót futva vagy gyalog kísérni csak
és kizárólag az ún. frissítő zónában megengedett. A frissítő zónán kívül a futó semmilyen
segítséget nem kaphat külső személyektől (pl. a nézőktől).
Megengedett segítségnek a következők minősülnek:
• a szervezők vagy a versenybíró által nyújtott olyan segítség, amelynek következtében a
versenyző jogosulatlan előnyre nem tesz szert,
• a frissítőasztalnál a szervezők által nyújtott vagy a vezető versenybíró által
engedélyezett mértékű frissítés,
• a sérülést szenvedett versenyző sérülésének ellátása,
• a versenyzőtárs által sportszerűségből nyújtott olyan segítség, amelynek következtében
a versenyző jogosulatlan előnyre nem tesz szert, és amely a segítséget nyújtó
versenyzőtársat a verseny folytatásában nem lehetetleníti el,
• és a versenypálya területén a versenybíró által engedélyezett mértékű segítség.
A versenyzőnek folyamatosan viselnie kell a technikai értekezleten kapott chipet és
rajtszámot. A versenyzők napi teljesítményére nem vonatkozik korlátozás, nincs napi
minimum km.
Kérünk mindenkit, hogy kizárólag a szállásán található toalettet használja. A pálya
zöldövezetében tilos az ez irányú tevékenység! A szabályt megszegő versenyző az első
figyelmeztetés után akár ki is zárható.
Számunkra kiemelten fontos versenyünk családias hangulata, és mindenkit arra kérünk, hogy
a fair play szabályait figyelembe véve versenyezzen és viselkedjen. Ha valaki szánt szándékkal,
ismétlődő jelleggel megpróbálja a verseny hangulatát rombolni, esetleg nem az elvárható
módon viselkedik sporttársaival vagy a szervezőkkel, azzal a következő évi indulási jogát
kockáztatja.

3.5 Időmérés
A versenyzők teljesítményét ChampionChip időmérő rendszerrel mérjük. A versenyzők a
technikai értekezleten kapott chipet a bokájukon vagy a cipőjükre erősítve viselik.
Áthaladáskor a rendszer hangjelzést ad. A rendszer időjárásálló és a pálya két végpontján
elhelyezett ellenőrző szőnyegnek köszönhetően gyakorlatilag hibabiztos. Azt a kört tekintjük
megtett körnek, amelyikben a versenyző chipje mindkét szőnyeg felett áthalad. Minden egyéb
kör érvénytelennek minősül és törlésre kerül a végeredményből.
A nem viselt/szálláson hagyott chip miatti körveszteséget utólag nem tudjuk kompenzálni.
A chipeket a verseny végén visszakérjük!

3.6 Kísérők
A versenyző a szervezőkön kívül kizárólag a hivatalos formában benevezett és a nevezési díjat
megfizetett kísérőjétől fogadhat el segítséget, külső személyektől, látogatóktól, nézőktől nem.
A futó és kísérője az ún. frissítő zónában találkozhat egymással. Ez a zóna a frissítőasztaltól a
főutca utolsó házáig terjed. A futókörre a kísérő nem kísérheti el a futót, és munkájával
semmilyen módon nem zavarhatja vagy akadályozhatja a többi versenyzőt.

3.7 Nézők
Versenyünkön minden nézőt és érdeklődőt szívesen látunk. A nézők nem léphetnek be a
kordonszalaggal körülvett pályára, ide értve a frissítőzóna területét is, és semmiféle segítséget
nem nyújthatnak a versenyzőknek. A verseny lezárt területén belül, kizárólag a futók és a
rendezőség által kiállított igazolvánnyal rendelkező segítők tartózkodhatnak. A nézőktől
segítséget elfogadó versenyző az első figyelmeztetés után kizárásra kerül.
FONTOS!
A verseny lezárt területén belül, kizárólag a futók és a rendezőség által kiállított
igazolvánnyal rendelkező segítők tartózkodhatnak.

3.8 Szervezők
A szervező is ember, aki a 6 nap végére nagyon elfáradhat, türelmetlenné és ingerlékennyé
válhat. Ahogy mi maximális tisztelettel bánunk veled, azt kérjük, hogy te is hasonlóan bánj a
munkatársainkkal. Ha valmelyikőjükkel személyes nézeteltérésed adódna, haladéktalanul
fordulj a főszervezőkhöz. Minden problémáról nyugodtan értesítsd őket, ne hagyd, hogy a kis
súrlódások a verseny végére komoly veszekedéssé fajuljanak.
Mi azért vagyunk, hogy te nyugodtan versenyezz. Nekünk csak a te sikered a siker!

3.9 Egészségügyi ellátás
FONTOS!
A versenyen való indulás szükséges feltétele a sportorvosi igazolás. Az igazolás-minta
honlapunkról letölthető. Érvényes orvosi igazolás nélkül senkit nem engedünk indulni.
A verseny teljes ideje alatt sportorvos tartózkodik a rendezvényen. Szakmai véleménye
alapján a főszervezők bárkit eltilthatnak a verseny folytatásától. A sportorvos döntését a
versenyzők elfogadják, a döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.
Ha ismert allergiád van, cukorbetegséggel élsz, vagy rendszeresen gyógyszert szedsz, arról
köteles vagy tájékoztatni a verseny főszervezőit vagy a rendezvény sportorvosát!
A versenyen 3 masszőr felváltva teljesít 24 órás szolgálatot. A nagyszámú induló és a
masszőrök zökkenőmentes munkája érdekében mindenkit megkérünk, hogy 30 perccel/1
órával előre jelezze, ha masszázsra van szüksége, illetve kérdezzen rá a masszőröknél, hogy
tudják-e fogadni.

3.10 Dopping és egyéb tiltott szerek
Versenyünk a Nemzetközi Atlétikai Szövetség doppingellenes irányelveit követi és a
rendezvényen semmilyen tiltott teljesítménynövelő szert nem enged meg. Kapcsolatban
állunk a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség magyar kirendeltségével, akiktől
doppingellenőrzést kérünk az esetleges világcsúcsok elismertetéséhez. A minél
gördülékenyebb ügyintézés érdekében arra kérünk, hogy ha komolyan szándékodban áll a
világcsúcs megdöntése a versenyünkön, jelezd azt felénk előzetesen.
Tiltott szernek minősül: minden olyan teljesítményfokozó szer, amely a nemzetközi
doppinglistában megtalálható (a lista honlapunkról letölthető) Ide tartozik az alkohol és
kábítószer is. A kábítószer-fogyasztás, illetve a felelőtlen mértékű alkoholfogyasztás a verseny
valamennyi résztvevője számára tilos, beleértve a rendezőket is.

3.11 Záró ceremónia, hazautazás
A záró ceremóniára a verseny 6. napján 16:30 kor, előre egyeztetett helyen kerül sor. Ez a
ceremónia a versen utolsó hivatalos eseménye. A nap kötetlen vacsorával zárul.
A szállást másnap 12:00-ig kérjük elhagyni. Egyéni megállapodás hiányában a versenyzők saját
maguk gondoskodnak a hazautazásukról.

4. Viharterv
A balatoni időjárás kiszámíthatatlan. A szervezők folyamatosan követik az országra és a régióra
érvényes időjárási előrejelzéseket, és a rendkívüli eseményekről időben tájékoztatják a
futókat, hogy a verseny esetleges felfüggesztése a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjon.

Vihar esetén a szervezők ideiglenesen korlátozhatják a versenyzőket ellátó szolgáltatásokat,
pl. lebonthatják a sátrakat, biztonságos helyre vihetik az elektromos és elektronikai
berendezéseket stb.
Komoly, villámlással járó vihar esetén a versenyigazgató az érvényes nemzetközi
versenyszabályzat szerint kötelezően felfüggeszti a versenyt, a villámlás megszűnéséig. A
főszervezők utasítására mindenkinek be kell vonulnia a saját szálláshelyére, és ott kell
megvárnia a vihar végét. A felfüggesztés idejét nem írjuk jóvá, a versenyt ilyen ok miatt nem
hosszabbítjuk meg.
Különlegesen szélsőséges időjárási körülmények esetén a versenybíró az országos
katasztrófavédelmi szervekkel egyeztetve akár le is állíthatja a versenyt. Az ilyen esemény a
nemzetközi és a Magyarországon érvényes jog szerint vis maior eseménynek minősül, emiatt
ilyen esetben a résztvevők semmiféle kárigénnyel nem léphetnek fel a rendezőkkel szemben.
FONTOS!
Mivel a verseny főszervezői jogi felelősséget viselnek a futók egészségéért és testi épségéért,
ezért döntésüket minden résztvevő köteles elfogadni. A versenybizottság döntéseivel
ellentétes viselkedés azonnali kizárást vonhat maga után!

5. Környezetvédelem
A szervezők deklaráltan törekednek arra, hogy a rendezvény a lehető legkisebb terhet
jelentsen a környezetre. Azt szeretnénk, ha ez irányú törekvéseinket és céljainkat az indulók
is magukénak éreznék, és partnerek lennének e cél elérésében.
A verseny minden résztvevőjét megkérjük arra, hogy:
 a pályán hulladékot csakis a kijelölt hulladékgyűjtőkben helyezzen el,
 kizárólag akkor használjon műanyag poharat, tányért és evőeszközt, ha valóban
szükséges (tányért csak a főétkezések alkalmával adunk),
 takarékoskodjon az energiával és a folyóvízzel,
 ha egy mód van rá, tömegközlekedési eszközökkel utazzon Balatonfüredre,
 ha autóval érkezik, esetleg ajánlja fel a szabad helyeket más résztvevőknek (ennek
összehangolásában a szervezők készséggel segítenek),
 tegyen rendet a szállásán, mielőtt elhagyja azt.

A környezet védelme, a verseny helyszínének rendben tartása közös érdekünk!

6. Adatkezelés
A résztvevők automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevezési űrlapon és a verseny
regisztrációja során megadott személyes adataikat a szervezők a vonatkozó adatvédelmi
törvényeknek megfelelően tárolják és felhasználják. A szervezők a birtokukba jutott adatokat
soha, semmilyen formában nem adják át harmadik félnek.
A résztvevők által megadott elérhetőségeket (e-mail cím, postacím és telefonszám) a rendezők
később is felhasználhatják a rendezvénnyel kapcsolatos hírek kommunikálására és
kapcsolattartásra. Ha egy résztvevő később nem kíván értesülni a versennyel kapcsolatos
hírekről, bármikor kérheti adatai azonnali, teljes és végleges törlését a rendezői adatbázisból.
A versenyzők tudomásul veszik, hogy a rendezvényről videofelvételek és fényképek készülnek.
Ezen anyagok minden esetben a rendezők tulajdonát képezik. Az anyagokat a rendezők a
rajtuk szereplő személyek előzetes engedélye nélkül is felhasználhatják, illetve közzétehetik.

7. Probléma esetén
Problémáiddal fordulj bizalommal a rendezőkhöz. Ne hagyd, hogy a probléma súlyosbodjon,
azonnal jelezd, ha gondod van. Hidd el, mindent meg fogunk tenni, hogy megoldjuk azt.
Ha bármilyen kérdésed volna a fentiekkel kapcsolatban, esetleg valamilyen speciális helyzet
miatt eltérnél/el kell térned a szabályoktól, kérjük, ELŐZETESEN konzultálj a verseny fő
szervezőivel.
A fenti szabályok megsértése esetén a versenybizottság megvizsgálja az adott helyzetet és
megteszi a szükséges intézkedéseket. Ez szóbeli figyelmeztetés vagy azonnali kizárás lehet. A
versenybizottság közösen meghozott döntése kötelező a résztvevőkre nézve. A
versenybizottság által meghozott döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.
Abban a teljesen valószínűtlen esetben, ha a résztvevők és a szervezők közötti vita csak jogi
úton lenne rendezhető, a versenyzők és a szervezők egyöntetűen a Veszprém Megyei
Bíróságot tekintik illetékes bíróságnak.

9. A versenybizottság tagjai
Főszervező:
Versenybíró:
Szakmai vezető:
Technikai vezető:
Koordinátor:
Orvos:

Horváth Jenő
Pigniczky Péter
Kiss Zoltán
Fendrik László
Erdész Gyula
Rózsa Szilveszter dr.

