
II. Nem oda Boda erdei terepfélmaraton és 10,5 km - Versenykiírás 
Idıpontja 

2012. április 15. , vasárnap – 10 óra 

 A verseny szervezıje 

Böszörményi Körútfutók SE (továbbiakban BKSE) 

Távok 

Körülbelül 21 km és 10,5 km 

A verseny helyszíne, versenyközpont 

Bodaszılı, Régi szanatórium 

Megközelíthetıség 

A 35-ös számú fıútvonalról lekanyarodva a bodaszılıi bekötıúton haladva a vasúti átjárót keresztezve a régi 
laktanyát elhagyva a sárga turistajelzéssel szemben lévı széles erdei úton balra kanyarodva a tábor táblát követve. 
A rajthelyig végig kitáblázott, szalagozott úton kell haladni. 

Rajt és cél 

Bodaszılı, Régi szanatórium, ma tábor (GPS koordináták: É: 47,6454; K: 21,5939) 

Útvonal 

A pálya útvonala egy kb. 10,5 km-es körpálya, mely a Bodaszılıt körülvevı erdıségben került kijelölésre. 
Jellegzetes alföldi erdı, homoktalajjal, kiváló mikroklímával. A pályán haladókat szalagozás valamint a 
keresztezıdésekben pályamunkások segítik a tájékozódásban. 

Rajt idıpontja 

10 óra 

Nevezés 

Interneten, a honlapunkról letölthetı nevezési lap elküldésével a korutfutokse@gmail.com e-mail címre. 

Az alábbiakban közölt nevezési díjat a helyszínen kell befizetni.  A nevezési díj befizetésével a versenyzı az 
Egyebekben közölt versenyzési feltételeket elfogadja. Csak az elsı 120 versenyzı nevezését tudjuk elfogadni. A 
nevezési limit beteltét honlapunkon jelezni fogjuk, az ezután beérkezett nevezéseket e-mailben visszamondjuk. 

Az elınevezések április 12-én 20 óráig kérjük elküldeni. Ezt követıen már csak helyszíni nevezésre van lehetıség a 
verseny napján 9.15-ig. 

Nevezési díj 

500 Ft 

A nevezési díj magában foglalja 

� részvételt a versenyen 

� öltözési lehetıséget 

� jelölt útvonalat 

� frissítést 

Szintidı 

3 óra 

Korhatár 

A versenyen csak az 1994. április 15-énél korábban születettek indulhatnak. (18 évesek vagy idısebbek.) 

Kategóriák 

I. kategória: 18-30 év 

II. kategória: 31-40 év 

III. kategória: 41-50 év 

IV. kategória: 51-60 év 

V. kategória: 60+ 



Kategóriánként az 1-3. helyezett oklevelet kap. 

Öltözı, ruhatár 

Bodaszılı, Régi szanatórium 

Frissítés 

5 kilométerenként. 

Minden frissítıállomáson lehetıség van a hozott szivacs megnedvesítésére. 

Eredménylista 

A helyszínen a verseny napján, késıbb pedig egyesületünk honlapján. 

Információ 

� Internet: www.korutfutok.fw.hu 

� E-mail: korutfutokse@gmail.com 

� Tel: +36(30)692-4345, +36(20)468-3398 

Egyebek, versenyzési feltételek 

� A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki a versenykiírásban foglalt feltételeket elfogadja. 

� A verseny terepverseny! Mindenki saját felelısségére indul. A szervezık nem vállalnak felelısséget a talaj 
adottságaiból származó esetleges sérülésekért. A versenyzı nevezésével elismeri, hogy felkészülten, esetleges 
betegségét nem eltitkolva áll rajthoz. 

� A versenyen kerékpáros kísérıvel, kutyával futni tilos! A kerékpáros kísérıvel induló futót a versenybıl 
kizárhatjuk! 

� A versenyen értékmegırzést nem vállalunk! 

� Az esemény helyszínén bármilyen reklámtevékenység csak a BKSE elızetes engedélyével, egyeztetett formában 
és módon végezhetı. 

� A BKSE szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevık számát korlátozza, a nevezést bármikor 
lezárja. 

� A BKSE fenntartja az útvonal-, program-és idıpont-változtatás jogát. 

 

Fel a lap tetejére 

 


