
30. Szilveszteri Pezsgıfutás - Velence 
 
  

30. Szilveszteri Pezsgıfutás  - jubileumi verseny (HELYSZÍNVÁLTOZÁS!) 

  

Szervezı: IRONTEAM Szabadidı és Tömegsport Egyesület 

Rendezı: Nádasdi Zsolt 

Idıpont: 2014. dec. 31. 11:00 (Rajtszám felvétel 08:30-10:45) 

Helyszín: Velence, (Velence Korzó) 

Versenyszámok: 5 km / 14 km (Chipes idımérés - Agni Timing) 

  

Rendezvény leírása 

Búcsúztassuk együtt a 2014-es évet egy jó hangulatú sporteseménnyel, a 30. jubileumi Pezsgıfutással. A 

patinás, 30 éves múltra visszatekintı sportesemény idén is az IRONTEAM Szabadidı és Tömegsport Egyesület 

szervezésében, a Velence Korzó és a Cardio Control Kft. támogatásával kerül megrendezésre. 

  

FIGYELEM! HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!! 

  

Új helyszín: Velence Korzó 

 

Az eddig megszokott helyszínt (VVSI sporttelep-Agárd) éppen átalakítják, így a jelenlegi munkaterületen nem 

lehet versenyt rendezni. A jubileumi versenynek megfelelı színvonalat, egy szintén a Velencei tóhoz köthetı 

helyszínen, a Velence Korzón tudjuk biztosítani. Az új helyszín és a jubileumi sportrendezvény számos 

meglepetést tartogat a résztvevık számára. A kiemelkedı színvonalú versenyközpont és a futás útvonala is az 

újdonság erejével hat majd a versenyzıkre, így kiemelt figyelmet fordítunk a pálya kijelölésére és 

biztosítására is. A már tradicionális (fél)sült malacot, az 5 és 14 kilométeres távok abszolút gyıztesei idén is 

magukkal vihetik az esti házibuliba, ám nálunk minden résztvevı egyaránt részesül majd a szilveszteri 

hangulatból. A rendezvényközpontnál elhelyezett faházakban, forró tea, pezsgı, egy pár virsli kenyérrel és 

zsíros kenyér várja majd a futókat. A helyszínen (Velence korzó) üzemel étterem, kávézó és szupermarket. A 

Velence Korzó parkolóiban (a szupermarket felöli oldalon is)díjmentesen lehet majd parkolni. 

  

A célkapura kifüggesztett világító digitális óra már a célegyenes végérıl is jól látható lesz. A versenyre 

legyártott és kiosztott egyedi rajtszámot pedig mindenki megtarthatja majd emlékbe. A rajtszámokat a Korzó 

földszinti aulájában, egy kortynyi pezsgı elfogyasztása kíséretében lehet majd átvenni. Öltözési lehetıség 

adott, tusoló nincs. A regisztráció október 01-tıl a www.ironteam.hu honlap versenyek menüjében, 

a szilveszteri pezsgıfutás 2014 -re kattintva, a lap tetején található nevezés rovatban lehetséges. Az online 

regisztrációt december 19-én 16:00 kor zárjuk! 

  

Az 5 km -es futam útvonala 



 
  

  

  

A 14 km-es futam útvonala 

 
  



  

A nevezési díj internetes elınevezés esetén 2014. szeptember 30-ig mindössze 2000 Ft! 

( a nevezési díjnak 2014.09.30-ig kell beérkeznie az Egyesület bankszámlájára) 

  

Az internetes elınevezés díja október 1-tıl december 19. 16:00-ig 3000 Ft.  

( a nevezési díjnak 2014.12.19-ig kell beérkeznie az Egyesület bankszámlájára) 

  

Az összeget az alábbi bankszámlára kérnénk átutalni: 

IRONTEAM SE - Budapest Bank 10102440-09867200-01003006 

(Közleményben kérjük a verseny és a versenyző nevének megadását! Amikor a nevezési díj beérkezik a számlánkra, a 

résztvevő neve szürkéről, feketére változik a nevezettek listáján.) 

  

A helyszíni nevezési díj 3500 Ft. A helyszíni nevezés idıtartama 08:30 - 10:45. 

A szociálisan hátrányos helyzető, fogyatékos sportolók számára 500 Ft nevezési díj kedvezményt biztosítunk. 

  

Arra szeretnénk kérni a kedves sporttársakat, hogy a helyszíni nevezéshez már kiszámolt összeggel 

érkezzenek, hogy ne kelljen a regisztrációt pénzváltással és számolgatással lassítanunk! Elıre is Köszönjük a 

Figyelmességet! Kellemes Ünnepeket és Sérülésmentes Készülıdést Kívánunk! 

  

Nevezési Díj 

Elınevezés                2000 Ft 2014. szeptember 30-ig. 

Elınevezés                2014. október 1-tıl december 19. 16:00-ig 3000 Ft . 

Helyszíni nevezés       3500 Ft 2014.12.31. 8:30-10:45-ig 

  

Díjazás 

  

A futamok abszolút gyızteseinek sült malac dukál. 

A helyezettek egy üveg pezsgıvel térhetnek majd haza. 

  

Az eredményhirdetésen az alábbi korcsoportok kerülnek kiértékelésre 13:00-kor 

U 18 -  Junior      Ffi/Nıi (18 év alattiak) 

18-40 - Felnıtt    Ffi/Nıi 

40-50 - Senior     Ffi/Nıi 

50-     - Veterán  Ffi/Nıi 

  

A VVSI elnöksége 1-1 üveg pezsgıt ajánlott fel a legidısebb nıi és férfi induló számára(versenytávtól 

függetlenül).  

  

A helyszín- és idıpont változás jogát indokolt esetben a verseny szervezıi fenntartják. 

Felhívjuk a résztvevık figyelmét, hogy a rendezvény ideje alatt, a petárdák és különbözı tőzijátékok 

használata TILOS! 

Ironteam Szabadidı és Tömegsport Egyesület 
 

  
 


