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JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A PRIMAVERA BALATONMAN KENESE 
IDŐMÉRŐ CSAPATA, AZ EVOCHIP HUNGARY KFT!
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VEZETŐ VERSENYBÍRÓ

MOLNÁR JENŐ

TECHNIKAI FELÜGYELŐ

BORZA GYULA



A PRIMAVERA BALATONMAN KENESE 
SZERVEZŐCSAPATA KÖSZÖNTI A VERSENYZŐKET!

SIMON ZSÓFIA 
EXPO

KÍNÁL TAMÁS  
depo

GRIECS ZOLTÁN 
kerékpáros kör

KEMPELEN ZITA  
versenyközpont

JAKAB ÉVA 
versenyközpont

MÉDER LEVENTE   
catering 

LENCSÉS ESZTER  
versenyközpont

MAGYAR NORBERT 
műsorvezető

ZELCSÉNYI MIKLÓS 
VERSENYIGAZGATÓ

RADNAI NORBERT 
kommunikáció



RA JTCSOMAG

•Időmérő chip 
•Rajtszám  
(Őrizd meg a verseny végéig mert ezzel léphetsz be az Athletes Gardenba, ellátásodat 
erre biztosítjuk, kerékpárodat kizárólag erre adjuk ki a depóból) 

•Matricák a bukóra és a nyeregcsőre 
•1 db BioTech USA kulacs 
•1 db SOFT CUP a futókörre  
•1 üveg Varga bor 



Chipet az úszásnál boka felett a neoprén alatt viseld 
Kompressziós szár a neoprénes úszás esetén viselhető.  

CHIP HASZNÁLAT



KÖZÉPTÁV                         301-540

RÖVIDTÁV                         701-995

SPECIÁLTÁV                      2001-2045

RA JTSZÁMKIOSZTÁS

IRON TÁV                          11-230

KÖZÉPTÁV VÁLTÓ           1050-1071

IRONTÁV VÁLTÓ             1001-1023



PROGRAMTÁBLA

Szeptember 9-10. – Budapest
Rajtcsomagfelvétel irodánkban (Budapest XIII. Ker Tüzér utca 9-11 )
Rajtcsomagot azoknak a versenyzőknek tudunk átadni akik 
befizetett nevezéssel rendelkeznek.

Szeptember 9., csütörtök
Budapest Tüzér utca 9-11 
10:00-18:00 Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés

Szeptember 10., péntek
Budapest Tüzér utca 9-11 
10:00-18:00 Rajtcsomagátvétel minden induló részére, személyes nevezés

Szeptember 11., szombat
Balatonkenese Vak Bottyán strand 
8:00             Versenyközpont és expo nyitás, személyes nevezés 
9:00             REGIO Kölyök Körök Családi futam rajt
9:20             REGIO Kölyök Körök 6-8 évesek rajt
9:50             REGIO Kölyök Körök 9-11 évesek rajt
10:20           REGIO Kölyök Körök 12-14 évesek rajt
11:00           Mizuno Run felnőtt futamok bemelegítés
11:15           7 km 14 km és Félmaraton rajt
11:15:00      REGIO Kölyök Körök Eredményhirdetések
12:30           7 Km eredményhirdetés
13:00           14 km eredményhirdetés
13:30           Félmaraton egyéni és váltóverseny eredményhirdetés
14:00           Utolsó szintidőn belüli félmartonos befutója, pályazárás
14:30           Versenyközpont zárása
15:00           Versenyközpont Nyitása Primavera Balatonman résztvevőknek
15:00-20:00 Rajtcsomag felvétel és helyszíni nevezés
16:00-20:00 Tésztaparti minden indulónak
17:00-18:00 Kerékpáros pályabejárás Tóth Péter felvezetésével a kivezető szakaszon 
                    kb. 14 kilométeres távon. 
                    Javasoljuk a részvételt minden indulónak
18:30           Technikai értekezlet és megnyitó a versenyközpontban
20:00           Versenyközpont zárása



PROGRAMTÁBLA

Szeptember 12., vasárnap
6:00-7:30 Iron és Special táv “Special Bag ” leadása a depó bejáratnál
6:00-7:00 Iron és Special és Rövid táv rajtcsomagfelvétel
6:00-7:30 Bedepózás Iron, Special és Rövidtáv indulóknak
7:00-10:00 Középtáv rajtcsomagfelvétel
7:30-7:50 Chek in az Iron, special és rövid táv indulóknak
7:30-8:05 Bemelegítés a vízben az Iron, special és rövid táv indulóknak
8:15 RAJT Iron, special és rövid táv indulóknak
9:30-11:00 Bedepózás Középtáv indulóknak
11:00-11:50 Chek in a közép táv indulóknak
11:20-11:50 Bemelegítés a vízben a közép táv indulóknak
12:00 RAJT a közép táv indulóknak
10:30 Rövid táv célbaérkezések
13:00 Rövid táv eredményhirdetés
13:15 Kidepózás a rövid és special távos versenyzőknek
13:30 Special táv célbaérkezések
16:00 Közép táv célbaérkezések
16:45 Iron táv célbaérkezések
17:00 Kidepózás a közép távos versenyzőknek
12:00-24:00 Gulyásparti minden indulónak
18:00 Közép és Special táv eredményhirdetés
21:00-24:00 Iron táv eredményhirdetés
0:15 Utolsó Iron táv szintidőn belül befutó köszöntése
0:30 Versenyközpont zárása



VERSENYKÖZPONT ÉS DEPÓK



ÚSZÁS

  
Neoprén használata megengedett    

Rövidtáv  950 méter 1 kör  
Középtáv 1900 méter 2 kör 

Specialtáv 1900 méter 2 kör 
Iron táv 3800 méter 4 kör  

Várható vízhőfok 21 C 



A kerékpáros kivezető szakaszon az útvonal vasúti sínen halad át ezért lehetséges,  
hogy meg kell állj. Az itt elvesztett időt a versenybírók jóváírják részedre.  

Ez befojásolhatja a verseny  verseny végerdményét, így nem kizárt, hogy egy szoros 
befutónál a sorrend változhat. 

VASÚTI ÁTJÁRÓ



Rövidtáv 1 kör 
Középtáv 2 kör  

Special és Iron táv 5 kör 

KERÉKPÁR PÁLYA



Rövidtáv 41,5 km ami 1 kör (34,,65 km )  és 2 X 3,3 km be és kivezető szakasz  
Középtáv 76,1 km ami 2 kör ( 69,3 km ) és 2 X 3,3 km be és kivezető szakasz  
Specialtáv 180 km ami 5 kör ( 173,2 km ) és 2 X 3,3 km be és kivezető szakasz 
Irontáv 180 km ami 5 kör ( 173,2 km ) és 2 X 3,3 km be és kivezető szakasz 

Az előző évekhez hasonlóan az első és utolsó 3,3 km az ugynevezett bekötő szakasz nem forgalomtól elzárt terület, itt polgárőrök és rendőrök 
biztosítják az útvonalat. A zárt kör kenese település külső határától kezdődik. Körök számlálása a versenyző felelősége. Különös figyelmet kérünk a 
fordítóknál és a ki és bevezető szakasz egyes részein ahol 15 km / h sebesség korlátozás van érvényben. 
A zárt pályára szurkolók autóval nem tudnak behajtani, ott egyéni frissítés nem adható fel. A szabály megszegőit a versenyből azonnal kizárjuk. 

A kerékpárpályán két frissítő állomás üzemel:  

Kenesei fordítónál ( amely csak reggel 10:30 után fogad kerékpárosokat )  
Akarattyai fordítónál 

Mindkét állomáson le kell dobd a kulacsot és ezt követően vizet és izót, az állomások közepén pedig gélt szeletet és banánt adunk fel.  
Szemetet csak az állomás területén belül dobd el, a tábla utáni szemetelést a bírók azonnali kizárással büntetik. 

Special és iron távon indulók a 2.3.4. kör megkezdéséhez special baget küldhetnek előre melyet a vereseny reggelén 7:30 -ig kell leadjanak a depo 
területén melyet a szervezők az állomásra kiszállítanak 

KERÉKPÁR PÁLYA







BOLYOZNI 
TILOS!

A versenybírók a szabály megszegőinek kék lapot mutatnak fel. Rövid távon indulóknak 2' stop and go 
közép, iron és specialtávon indulóknak 5 ' stop and go büntetést szabnak ki melyet a kerékpáros 

depóban lévő Penalty Box feliratú sárga sátorban kell letölteni a kerékpározást követően a futás elött.  
A büntetés letöltése a versenyző felelősége.  



Rövidtávon induló versenyzők szurkolóit és kísérőit kérjük, hogy NE menjenek fel a zónához mivel a pálya vonalvezetése miatt nem 
fognak találkozni a hozzájuk tartozó versenyzővel.  

Iron és Special távon induló versenyzők szurkolóit és kísérőit kérjük, hogy csak az utolsó kerékpáros után 10:30 kor  
induljanak el a zónához.  

Középtávon induló versenyzők szurkolóit és kísérőit kérjük, hogy csak az utolsó kerékpáros után 13:30 kor induljanak el a zónához. 

A parkolásban személyzet segít nektek majd ezt követően kb 100 méternyi séta után találjátok a fordítót és a zónát. 

Kérjük szurkolókat és kísérőket, hogy a zóna melletti frissítőállomástól a ledobott kulacsokat ne vigyétek el mert nem lesz miben 
feladjuk a frissítést a következő  
érkező versenyzőknek!  

KERÉKPÁROS FORDÍTÓ ÉS 
SZURKOLÓI ZÓNA 



SZURKOLÓI ZÓNA 

KÉRJÜK A SZURKOLÓKAT ÉS KÍSÉRŐIKET, HOGY KÖVESSÉK A 
FORGALOMIRÁNYÍTÓK UTASÍTÁSAIT. AUTÓVAL KIZÁRÓLAG A 

SZURKOLÓI PARKOLÓ ZÓNÁIG MENJENEK FEL. ONNAN  
A SZURKOLÓI ZÓNA GYALOGOSAN KÖZELÍTHETŐ MEGY 

VERSENYZŐK KISÉRÉSE A KERÉKPÁROS PÁLYÁN TILOS!  
A VERSENYBŐL VALÓ AZONNALI KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN!



FUTÁS
Rövidtáv  10,5 km 2 kör 
Középtáv  21,1 km 4 kör  
Specialtáv 10,5 km 2 kör 

Iron táv 42,2 km 8 kör   

A körön négy frissítőpont üzemel.  
A strandon belüli frissítőállomáson és Honvéd üdülő bejárata után ó kétoldali állomáson vizet és izót tudsz saját pohárba és ivókulacsba, míg az állomás közepén gélt banánt és szeletet tudsz felvenni.  

A Sport utcánál és a Honvéd üdülő végén csak itató állomás van. 
POHARAD ÉS IVÓKULACSOT VIGYÉL MERT SEM PAPÍR SEM MŰANYAG POHARAT NEM ADUNK! 

A futókörön frissítést szurkolóid BÁRHOL beadhatnak! 
A kör fordítójánál  időmérő szőnyeg üzemel.  



KÖRNYEZETBARÁT VERSENY VAGYUNK 

A futókörön innivalót kizárólag saját poharadba  
vagy ivókulacsodba tudsz vételezni!  











A  futó kör megtétele után a célterület a szokott helyen a Vak Bottyán strandon lesz 
kialakítva ahol a befutóérmeket átadjuk és vár benneteket  az Athletes Garden mely 

rövid táv versenyzők és jegyet váltott kísérőik részére 10.30- 13:45-ig lesz nyitva.  
Ezt követően a területet felkészítjük a többi táv fogadására. 

Iron távosok részére családi közös befutó engedélyezett. 

CÉLBAÉRKEZÉS 



A gulyáspartit elfogyaszthatjátok a szurkolói zónában vagy ha a kísérődnek 
van belépője akkor akár az Athletes Garden területén belül is közösen. 

GULYÁSPARTI 



Rövidtáv részére 13:00-kor 
Középtáv és Special részére 18:00-kor   

Irontáv részére 21:00-24:00-ig  

Díjat kizárólag az eredményhirdetés keretei között adunk át. Kérjük a dobogós 
sportolókat, hogy személyes jelenlétükkel tiszteljék meg a versenyt és versenytársaikat, 

pontosan jelenjenek meg az eredményhirdetésen.  Az eredményhirdetést lekéső díjazottak 
részére díjat utólag nem adunk át és nem postázunk. 

EREDMÉNYHIRDETÉSEK 



Váltózónák: 

1. úszás- bringa:  Depóban a rajtszám szerint helyen 
2. bringa- bringa:  első kör után a chipszőnyeg után 
3. bringa- futás:  Depóban a rajtszám szerint helyen 

4. futás-futás: A Vak Bottyán strandon kijelöt váltózónánál 

Befutó: Egy csapat vagytok, tehát ha lehet akkor közösen :-)  

VÁLTÓCSAPATOK RÉSZÉRE 



�30

Köszönjük a figyelmeteket!  
Jó versenyzést kívánunk!


