
Versenykiírás 21 km és 42 km 
Keszthelyi Kilométerek félmaraton, maraton, váltók 
2015. május 24. vasárnap, Keszthely Fő tér  

Időpont / Helyszín 

A verseny időpontja: 2015. május 24. vasárnap  
A rajt helyszíne, versenyközpont: Keszthely, Fő tér  
Rajt: 16.00 órakor 
A rajt lebonyolítása szakaszolt, a megadott tervezett idő szerinti zónás indulással. 

Rendező / Információ 

Rendező: Keszthelyi Kilométerek Egyesület • 8360 Keszthely Sörház utca 3. 
telefon: +36 30 267 12 36  
email 

Versenyiroda 

Keszthely, Fő tér - Balaton Színház 

Nyitva tartás:  
2015. május 23. szombat 12.00 - 20.00 óráig 
2015. május 24. vasárnap 07.00 - 15.00 óráig 
 
A Balaton Színházban, a versenyirodában szombat délután és a verseny napján lehet 
nevezni, valamint átvehetők a rajtcsomagok. Külön pultnál intézhető az előnevezés, a 
helyszíni nevezés és a VIP nevezés. Kérjük, amennyiben lehetséges vegye át csomagját a 
szombati nap. 

Versenyszámok / Távok 

félmaraton – 2 kör  
egyéniben táv: 21,1 km 
félmaraton párban (2 fő) táv: 21,1 km (2x10,55 km) 
 
maraton – 4 kör  
egyéniben táv: 42,2 km 
maraton váltóban (4 fő) táv: 42,2 km (4x10,55 km) 
 
kerekesszékes félmaraton – 2 kör táv: 21,1 km  
kerekesszékes maraton – 4 kör táv: 42,2 km   
 
hand-bike-os félmaraton – 2 kör táv: 21,1 km  
hand-bike-os maraton – 4 kör táv: 42,2 km 



egyéni+váltó tag – kettős nevezése, váltó tag kedvezmény 
Lehetőség van arra, hogy a versenyző egyéniben és a váltócsapata első 
embereként egyidejűleg versenyezzen (ugyanazon időpontban van az egyéni és váltóverseny 
rajtja). Ilyen esetben MINDKÉT VERSENYSZÁMRA kell neveznie értelemszerűen. A 
mindkét versenyszámban induló versenyző váltócsapat tagdíja kedvezményes 2.500,- Ft, így a 
kedvezményes csapat díjat a nevezési díj táblázatnak az utolsó 2 oszlopa tartalmazza. A 
váltótag kedvezmény a helyszíni nevezéskor nem érvényesíthető. 

Rajtszámok 

A rajtszám hátoldalára van a chip ragasztva, nem lehet onnét eltávolítani, nem kell leadni. 
A rajtszámok versenyszámonként eltérő alapszínűek, így könnyen megkülönböztethetők. 
A rajtszám hátoldalára kérjük a versenyző NAGY BETŰKKEL írja rá a nevét, 
hozzátartozója nevét és telefonszámát. 
Rajtszámkedvezmények érvényesek a verseny hétvégéjén Keszthelyen, melyek a 
rajtszám felmutatásával válthatók be. A kedvezmények listáját a weboldal és a 
programfüzet tartalmazza. 

Útvonalak / Km jelzések 

A pálya teljes 10,5 km-es körpálya kizárólag széles utakon, AZONOS fordulókkal a 
félmaraton és maraton versenyszámainak. 
A pálya teljes hossza akadálymentesített. Az útvonal különlegessége, a Fő téren felállított 
színpad, mely egyben a CÉL területe is. A körpálya érinti a Festetics kastély parkját, a Sétáló 
utcát és a keszthelyi Mólót. 

A pálya útvonala kialakítás alatt, melyet a térképen fogunk közölni, km jelzések 
kilométerenként lesznek elhelyezve. 

FONTOS: 
A pályán található összes vasúti átjáró a vasúti forgalom elől lezárva lesz, így a szintidőn 
belüli áthaladás biztosított. 
Az útvonal többi szakaszán fél vagy teljes pályás útlezárás lesz érvényben. 
A fenti útvonal GPS-szel van ellenőrizve, melyet Pignitzky Péter a AIMS „B” kat. felmérője 
hitelesített. 

HASZNOS: 
A km jelzések minden egyes kilométeren elhelyezett táblával követhetők. 

Rajt / Cél / Kezdési Időpontok 

A RAJT/CÉL a keszthelyi Fő téren lesz felépítve, külön SZÍNPADI 
BEFUTÓFOLYOSÓVAL. 

Kezdési időpontok: 
7.00 - 15.00    helyszíni nevezés, rajtszámok, chipek, rajtcsomag átvétele  
16.00            RAJT szakaszolt, versenyszámonkénti indulással  
                     CÉL ajándékcsomagok átvétele, érmek átvétele 
21.00             eredményhirdetés 



Váltó versenyszámok / Váltó zóna 

Az egyéni és a váltó versenyszámok résztvevői (minden csapattag) is KAPNAK BEFUTÓ 
ÉRMET. 
A Fő téren van a váltóterület is kialakítva, a váltótársak felszólításra léphetnek be a területre. 

A beérkezett 1-2-3 csapattag a váltóterületről kilépve kapja meg befutócsomagját és érmét. 
A váltó utolsó versenyzője a célban a színpadon kapja meg a befutócsomagját és érmét. 

Váltótag kedvezmény 

Lehetőség van arra, hogy a versenyző egyéniben és a váltócsapata 1. tagjaként 
egyidejűleg versenyezzen (ugyanazon időpontban van az egyéni és váltóverseny rajtja). 

Ilyen esetben a versenyzőnek MINDKÉT VERSENYSZÁMRA kell nevezni 
értelemszerűen, viszont a váltó díjból kedvezményt kap. A kedvezményes váltó csapat 
nevezési díjat a nevezési díj táblázatnak az utolsó 2 oszlopa tartalmazza. 
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a nevezések kizárólag egyidejűleg 
lehetnek leadva és befizetve az egyéni és váltó nevezés esetében. 

Időmérés / Chip 

A chipes időméréssel nettó idő látható az eredménylistában. 
A chipek a rajtszámra vannak ragasztva, nem kell őket visszaadni.  
 
Egyéni chipes időmérésre nincs lehetőség! 

A váltóknak 1 db RAJTSZÁMOS chipje van, melyet át kell adniuk egymásnak 
váltáskor, ezenkívül a csapattagok saját rajtszámot is kapnak, de chip nélkül. 

Nevezési díjak / Nevezési határidők 



 

Az a versenyző, aki egyéniben és a váltócsapata 1. tagjaként egyidejűleg 
versenyezik (ugyanazon időpontban van az egyéni és váltóverseny rajtja), a váltó díjból 
kedvezményt kap!  
MINDKÉT VERSENYSZÁMRA kell nevezni. A kedvezményes váltó csapat nevezési díjat 
a nevezési díj táblázatnak az utolsó 2 oszlopa tartalmazza.A kedvezmény 
igénybevételének feltétele, hogy a nevezések kizárólag egyidejűleg lehetnek leadva és 
befizetve az egyéni és váltó nevezés esetében. 

A sávos nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj befizetésének 
időpontjára vonatkoznak! 

Nevezés lemondása 

A befizetett nevezés időben, az AZ ELŐNEVEZÉS ZÁRÁSA ELŐTT mondható csak 
le!!! Erről a szervezőket írásban szükséges tájékoztatni ( info@keszthelyikilometerek.hu), 
majd a visszakapott válaszlevél jelent kizárólag igazolást arra, hogy visszalépés miatt a 
Keszthelyi Kilométerek jövő évi, 2016-os versenyére váljon érvényessé a nevezés. Ilyen 
esetben 2016-ban ismét kell nevezni, de természetesen nem kell díjat fizetni. 

Kedvezményes váltótag egyéni nevezésének a lemondása esetén, vagy az 1. 
tag módosításakor a 2500 Ft különbözetet ki kell minden esetben fizetni. 

18 év alatti versenyzők a versenyre nevezéskor aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot 
kötelesek leadni.  

Nevezési díj tartalma 

A rajtcsomagban: 

• rajtszám + chip 



• a verseny pólója  
• programfüzet a verseny útvonaltérképével, az indulóknak szánt információkkal a 

kedvezményekről, programokról, helyszínekről 
• szponzorok felajánlásai, kiadványai 

A befutócsomagban: 

• víz, alkoholmentes sör 
• péksütemény 

ezen kívül: 

• INGYENES részvétel a gombóc partin és a verseny hétvégéjének kapcsolódó 
programjain 

• bőséges ellátás a frissítő állomásokon 
• egészségügyi és rendőri biztosítás 
• chipes nettó időmérés 
• egyedi, kézzel készített befutóérem 
• INGYENES masszázs célba érkezést követően 
• online képgaléria, INGYENESEN letölthető képekkel 
• INGYENES parkolás Keszthelyen a pünkösdi hétvégén (szombatra parkolókártya 

a versenyirodában átvehető, vasárnap ingyenes a parkolás) 

Egyéni frissítők a versenyirodában adhatók le a nevezés lezárásáig 15.00 óráig, megjelölve 
a kért állomás számával. 

Egészségügyi nyilatkozat letöltése 

Nevezés során kérjük az egészségügyi nyilatkozat kitöltését minden versenyzőnktől, 
akár online, akár papír alapon nevez. 

Frissítő állomások 

A versenyzők vizet, szőlőcukrot, citromot, banánt, csokit és izotóniás italt tudnak 
magukhoz venni az állomásokon. 
Frissítőállomások a pálya 5 pontján találhatók, egymástól kb. 2 km távolságra.  

Egyéni frissítők a versenyirodában adhatók le 15.00 óráig, megjelölve a kért állomás 
számával. A frissítő állomás számok a térképen vannak jelölve. 

Iramfutók 

2015-ben elsőként iramfutók segítik a Keszthelyi Kilométerek versenyzőit. Őket óriás lufikkal 
és egyedi pólóval jelöljük, hogy könnyen megtalálhatók legyenek. 

Korcsoportok / Eredménylista 



A verseny eredménylistája a versenyt követő naptól lesz elérhető a weboldalon. 
Az eredménylistában az abszolút helyezések mellett az alábbi korcsoportok szerint is 
láthatók az eredmények. 

2001 - 1997 14 – 18 évesek 
1996 - 1985 19 – 30 évesek 
1984 – 1975 31 – 40 évesek 
1974 – 1965 41 – 50 évesek 
1964 – 1955 51 – 60 évesek 
1954 – nél korábban születettek 61 év felettiek 

Szintidők / Korhatárok 

félmaraton szintidő: 2 óra 45 perc  
korhatár 14 év (nem indulhatnak akik 2002-ben, vagy később születtek)  

félmaraton párban szintidő: 2 óra 45 perc  
korhatár 12 év (nem indulhatnak akik 2004-ben, vagy később születtek)   

maraton egyéni szintidő: 5 óra 30 perc  
korhatár 18 év (nem indulhatnak akik 1998-ben, vagy később születtek)   

maraton váltó szintidő: 5 óra 30 perc  
korhatár 12 év (nem indulhatnak akik 2004-ben, vagy később születtek)   

18 év alatti versenyzők a versenyre nevezéskor aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot 
kötelesek leadni.  

Rajtzónák szerinti rajtsorrend / Tervezett idő megadása 

A gördülékeny indulás miatt a szervezők a rajt során zónás rajtoltatást alkalmaznak.  
Nevezéskor ezért meg kell adni a várható tervezett időt az egyéniben versenyzőknek, 
illetve váltók esetében az első csapattagnak, majd a versenyen kötelező a megadott zónába 
való elhelyezkedés. 
A felvett rajtszámon a zóna száma jelölve lesz, a rajtot megelőzően csak a saját zónában 
lehet elhelyezkedni. 

1. zóna 42 km / < 3.00 óra ; 21 km / < 1.30 óra; 10,5 km / < 0.45 óra 
2. zóna 42 km / 3.00-3.30 óra ; 21 km / 1.30-1.45 óra; 10,5 km / 0.45-0.52 óra 
3. zóna 42 km / 3.30-4.00 óra ; 21 km / 1.45-2.00 óra; 10,5 km / 0.52-1.00 óra 
4. zóna 42 km / 4.00-4.30 óra ; 21 km / 2.00-2.15 óra; 10,5 km / 1.00-1.07 óra 
5. zóna 42 km / 4.30 < óra; 21 km / 2.15 < óra; 10,5 km / 1.07 < óra 

Nevezés / Előnevezés 

ON-LINE: 
A www.keszthelyikilometerek.hu weboldal nevezés aloldalán a Keszthelyi Kilométerek 
saját neveztető rendszerében kell a regisztrációt és a nevezést végezni. ON-LINE 
nevezőinknek a regisztrációról és a nevezési díj megérkezéséről is üzenetet küldünk.  



A nevezési díjak adminisztrációja és a rajtszámok adása manuális, HETENTE 1× 
történik. Köszönjük a türelmet. 

LEVÉLBEN: 

A nevezési lap olvasható kitöltésével és aláírásával lehetséges a nevezés.  
A versenyszámonkénti nevezési lapok és egészségügyi nyilatkozat a  
www.keszthelyikilometerek.hu weboldal NEVEZÉS aloldaláról nyomtathatók ki. 
A nevezési lapot postán kell eljuttatni a rendezőnek. A postán vagy bankban befizetett 
nevezési díj igazolását, a nevezési lappal együtt kérjük postázni. A befizető csekk hátuljára a 
születési időt rá kell írni. 

Csak olvashatóan kitöltött, aláírt és az előnevezés zárásáig megérkezett nevezési 
lapokat tudjuk elfogadni.  

SZEMÉLYESEN: 

Személyes nevezés 2014. november 3-tól lehetséges a Balaton Kongresszusi Központ 
és Színház jegypénztárában.  
8360 Keszthely Fő tér 3. Tel.: 83 / 515 232 

NEVEZÉS - HELYSZÍNI 

VERSENYIRODA: Keszthely, Fő tér – Balaton Színház 

Nyitva tartás: 
2015. május 23. szombat 12.00 – 20.00 óráig 
2015. május 24. vasárnap 07.00 – 15.00 óráig  

Helyszíni nevezés a verseny hétvégéjén már szombaton is lehetséges. Rajtszámok, chipek 
a rajtcsomagban átvehetők a fenti időpontban a versenyirodában.  

Az indulók száma NINCS KORLÁTOZVA a helyszíni nevezéskor sem. 

Nevezési díj befizetése 

- BANKI ÁTUTALÁSsal, a közlemény rovatban a nevező NEVÉNEK és SZÜLETÉSI 
DÁTUMÁNAK feltüntetésével. 

Keszthelyi Kilométerek Egyesület 
K&H 10404955-50526553-57491007 

Banki átutalás esetén átutalásos számlát küldünk postán.  
ON-LINE nevezőinknek a regisztrációról és a nevezési díj megérkezéséről üzenetet küldünk. 
A külföldről befizetett nevezési díjakat kérjük nevezőnként Ft-ban utalni.  

- POSTAI RÓZSASZÍN CSEKKen a nevező nevének és a születési dátumának 
feltüntetésével. 



FONTOS! A postai utalványra nevet, címet és születési dátumot kérünk írni, hogy a 
befizetést a nevezési lappal azonosítani tudjuk!  
A postán érkezett nevezési díjakról készpénzes számlát állítunk ki. 

Postai címünk: Keszthelyi Kilométerek Egyesület 8360 Keszthely Sörház utca 3. 

A nevezési díjak adminisztrációja és a rajtszámok adása manuális, HETENTE 1× történik. 
Köszönjük a türelmet. 

Érem / Díjazás 

Célba érkezéskor MINDEN EGYÉNI ÉS VÁLTÓ VERSENYZŐ befutócsomagot és érmet 
kap (a váltó versenyszámok csapattagjai is). 

Kerekesszékes és hand-bike-os versenyzőink egyéni díjazásban részesülnek. 
Az alábbi helyezettek serleg, érem és értékes tárgyjutalomban, kategória helyezetteink érem 
és tárgyjutalom díjazásban részesülnek.  

Félmaraton párban és maraton váltóban a vegyes csapatok a férfi csapatokhoz 
vannak besorolva és díjazva.  

félmaraton 
1. hely, női / 1. hely, férfi PÉNZ JUTALOM! 
2. hely, női / 2. hely, férfi 
3. hely, női / 3. hely, férfi 

félmaraton párban 
1. pár, női / 1. pár, férfi vagy vegyes 
2. pár, női / 2. pár, férfi vagy vegyes 
3. pár, női / 3. pár, férfi vagy vegyes  

maraton egyéni 
1. hely, női / 1. hely, férfi PÉNZ JUTALOM! 
2. hely, női / 2. hely, férfi 
3. hely, női / 3. hely, férfi 

maraton váltó 
1. csapat, női / 1. csapat, férfi vagy vegyes 
2. csapat, női / 2. csapat, férfi vagy vegyes 
3. csapat, női / 3. csapat, férfi vagy vegyes 

Öltözők, ruhatár, WC, zuhanyzási lehetőség 

Mozgás Háza - Keszthely Fő tér / Erzsébet királyné utca becsatlakozása. 
Női és férfi öltöző, WC, mozgássérült WC, zuhanyzó áll az indulók rendelkezésre. 
Itt helyezhetik el a névvel és rajtszámmal feliratozott műanyag zsákokban az indulók 
személyes tárgyaikat, zsákok a ruhatárban kérhetők. Nyitva tartás a rendezvény végéig. 
A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk! 



Versenybíróság 

A versenybíróság elnöke vezeti a versenyt, irányítja a versenybíróság munkáját és dönt 
az esetleges vitás kérdésekben. A versenybíróság tagjai a Zala Megyei Atlétikai szövetség 
kijelölt bírói. 

Versenyorvos 

A verseny 7 fős hivatalos orvosi csapatának vezetője: Dr. Dudás Margit sport szakorvos. 
A verseny mobil orvosai a verseny útvonalán történő sérülések esetén segítenek. 
A frissítő állomásoknál ápoló személyzet várakozik, akikkel a mobil orvosok tartják 
a kapcsolatot. 

Az útvonal biztosítása 

Az indulók az útvonalon mindenhol elsőbbséget élveznek, így az útvonal városi 
szakaszán félpályás útlezárások mellett haladhatnak, a keszthelyi kerékpárutak pedig lezárva 
lesznek a futóknak.  
A pályán található összes vasúti átjáró a vasúti forgalom elől lezárva lesz, így a szintidőn 
belüli áthaladás biztosított. 
Az útvonal teljes hosszában rendezői, polgárőri biztosítás lesz, a 
forgalmasabb kereszteződésekben rendőr irányítja a forgalmat. 

Parkolási lehetőség, útlezárások 

A versenynek kijelölt parkolói lesznek, ahol ingyenes lesz a parkolás. A térképen jelölve 
lesznek a parkolók. 
SZOMBATRA a versenyirodában kapható ingyenes parkolókártya.  
VASÁRNAP az egész városban ingyenes a parkolás a Pünkösdi ünnep miatt. 

Gombóc parti 

A verseny előtti szombat este 2015. május 23-án 18.00 órakor szabadtéri gombóc partira 
várjuk nevezett versenyzőinket a keszthelyi Fő térre. Már nevezett versenyzőknek a gombós 
parti ingyenes, melynek a kártyája a rajtcsomaggal együtt átvehető a versenyirodában. 
Hozzátartozóknak kedvezményesen vásárolhatnak. 

További programok a Pünkösdi hétvégén 

2015. 05. 23. szombat – gyermek futóversenyek  

14.00 órakor 1000 m és 500 m fiú/lány évenkénti futamok 
16.00 órakor 250 m fiú/lány évenkénti futamok 
18.00 órakor gombóc parti 
21.00 órakor koncert 



2015. 05.24. vasárnap – SPRINT-FUTAM versenyek (versenykiírás itt olvasható) 
10.00 órakor 2500 m férfi/női futamok 
11.30 órakor 5000 m férfi/női futamok 

16.00 órakor félmaraton, maraton, váltó 

Hivatalos Versenyzési Feltételek 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden 
induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a versenybíróság közreműködését és betartja 
a verseny szabályait. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a 
versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének.  
Az egészségügyi nyilatkozatban a versenyorvost tájékoztatják betegségükről, ha az 
orvos szükségesnek ítéli, alávetik magukat vizsgálatnak.  

Versenyszabályok: 

• az egészségügyi nyilatkozat kitöltése minden nevezőnek kötelező 
• a rajtszám hátulján lehetséges a közeli hozzátartozó nevét és telefonszámát megadni 
• a versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba 
foglalt feltételeket és betartja a versenyszabályzatot 
• a versenyből kizárásra kerül, aki rajtszám nélkül versenyez, vagy azt nem látható 
helyre rögzíti, eltakarja, összehajtja  
• a pálya elhagyása, rövidítése kizárást von maga után 
• a teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - a versenyző 
társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből 
kizárásra kerülnek 
• kizárásra kerül aki a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal 
illetve hiányosan tölti ki 
• a pálya útvonalán ellenőrző pontok kerülnek elhelyezésre, melyeknél a 
versenybírók ellenőrizhetik a versenyzők elhaladását, illetve részidejét 
• kísérő autó, kísérő kerékpár alkalmazása kizárólag csak a szervezők részére megengedett 
• étel és ital a versenyzők számára csak az előre meghatározott frissítő 
állomásokon engedélyezett 
• az időmérés chipes rendszerrel történik, amelyet tartalmaz a nevezési díj, ezért külön fizetni 
nem kell 
• a verseny színhelyein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért nem vállalunk felelősséget 
• a versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos 
• az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a 
szervező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető 
• a rendező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a 
nevezést bármikor lezárja 
• a szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont változtatásának jogát  
• a rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet 
készítsen, melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik. 

 
 
 



Versenykiírás Sprint futamok 
Keszthelyi Kilométerek  
Sprint futamok: 2,5 km és 5 km 
2015. május 24. vasárnap, Keszthely Fő tér  

Időpont / Helyszín 

A verseny időpontja: 2015. május 24. vasárnap  

A rajt helyszíne: Keszthely Fő tér 
Versenyközpont: Keszthely, Fő tér 

Rajt: 10.00 órakor – 2,5 km női / férfi futam  

Rendező / Információ 

Keszthelyi Kilométerek Egyesület 8360 Keszthely Sörház utca 3.  / telefon: +36 30 267 12 36 
www.keszthelyikilometerek.hu /  info@keszthelyikilometerek.hu  

Versenyiroda 

Keszthely, Fő tér – Balaton Színház  

Nyitva tartás: 
2015. május 23. szombat 12.00 – 20.00 óráig 
2015. május 24. vasárnap 07.00 – 9.00 óráig 
 
A Balaton Színház aulájában, a versenyirodában szombat délután és a verseny napjának 
reggelén lehet nevezni, valamint átvehetők a rajtcsomagok. Külön pultnál intézhető az 
előnevezés, a helyszíni nevezés és a VIP nevezés. Kérjük, amennyiben lehetséges vegye át 
csomagját a szombati nap.  

Versenyszámok / Távok 

2,5 km – 1 kör egyéniben táv: 2,5 km 
5 km – 2 kör egyéniben táv: 5 km  

Rajtszámok 

A rajtszám hátoldalára van a chip ragasztva, nem lehet onnét eltávolítani, nem kell leadni. 
A rajtszámok versenyszámonként eltérő alapszínűek, így könnyen megkülönböztethetők. 
A rajtszám hátoldalára kérjük a versenyző NAGY BETŰKKEL írja rá a nevét, hozzátartozója 
nevét és telefonszámát.  



Rajtszámkedvezmények érvényesek a verseny hétvégéjén Keszthelyen, melyek a rajtszám 
felmutatásával válthatók be. 
A kedvezmények listáját a weboldal és a programfüzet tartalmazza.  

Útvonalak / Km jelzések 

A pálya teljes 2,5km-es körpálya, különlegessége a Fő téren felállított színpad, mely egyben a 
CÉL területe is. Az útvonal többi szakaszán fél vagy teljes pályás útlezárás érvényes. 
A pálya útvonala kialakítás alatt, melyet térképen fogunk közölni. 
HASZNOS: A km jelzések minden egyes kilométeren elhelyezett táblával követhetők. 

Rajt, cél 

A RAJT és a CÉL a keszthelyi Fő téren van felépítve, külön színpadi befutófolyosóval.  

Kezdési Időpontok 

7.00-9.00      helyszíni nevezés 
10.00          RAJT 2,5 km női / férfi futam 
11.30          RAJT 5 km női / férfi futam 
                   CÉL érmek átvétele a célban 
13.30           eredményhirdetés 

Öltözők, ruhatár, WC, zuhanyzási lehetőség 

Mozgás Háza - Keszthely Fő tér / Erzsébet királyné utca becsatlakozása Női és férfi öltöző, 
WC, mozgássérült WC, zuhanyzó áll az indulók rendelkezésre. Itt helyezhetik el a névvel és 
rajtszámmal feliratozott műanyag zsákokban az indulók személyes tárgyaikat, zsákok a 
ruhatárban kérhetők. Nyitva tartás a rendezvény végéig. A ruhatárban értékmegőrzést nem 
vállalunk!  

Frissítő állomás 

A versenyzők vizet, szőlőcukrot, citromot, banánt, csokit és izotóniás italt tudnak magukhoz 
venni a célban található frissítőállomásokon. 

Időmérés / Chip 

A chipes időméréssel nettó idő látható az eredménylistában. A chipek a rajtszámra vannak 
ragasztva, nem kell őket visszaadni.  

Korcsoportok / Eredménylista 

A verseny eredménylistája a versenyt követő naptól lesz elérhető a weboldalon. Az 
eredménylistában az abszolút helyezések mellett az alábbi korcsoportok szerint is láthatók az 
eredmények.  



2003 - 1995 születettek 12 – 20 évesek 
1994 - 1975 születettek 21 – 40 évesek 
1974 – 1955 születettek 41 – 60 évesek 
1954 – nél korábban születettek 61 év felettiek  

Korhatárok 

2,5 km és 5 km - korhatár 12 év (nem indulhatnak akik 2004-ben vagy később születtek) 18 
év alatti versenyzők a versenyre nevezéskor aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek 
leadni. 

Nevezési díjak / Nevezési határidők 

 

A sávos nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj befizetésének időpontjára 
vonatkoznak! 18 év alatti versenyzők a versenyre nevezéskor aláírt szülői hozzájáruló 
nyilatkozatot kötelesek leadni.  

Nevezési díj tartalma 

•  A rajtcsomagban:  
o rajtszám + chip  
o tornazsák  
o programfüzet a verseny útvonaltérképével, az indulóknak szánt információkkal 

a kedvezményekről, programokról, helyszínekről  
o szponzorok felajánlásai, kiadványai  

• INGYENES részvétel a gombóc partin és a verseny hétvégéjének kapcsolódó 
programjain 

• bőséges ellátás a frissítő állomáson 
• egészségügyi és rendőri biztosítás 
• chipes nettó időmérés 
• egyedi, kézzel készített befutóérem 
• online képgaléria, INGYENESEN letölthető képekkel 
• INGYENES parkolás Keszthelyen a pünkösdi hétvégén (szombatra parkolókártya a 

versenyirodában átvehető, vasárnap ingyenes a parkolás)  

Nevezés / Előnevezés 

ELŐNEVEZÉS ON-LINE: 



A www.keszthelyikilometerek.hu weboldal nevezés aloldalán a Keszthelyi Kilométerek saját 
neveztető rendszerében kell a regisztrációt és a nevezést végezni. 
ON-LINE nevezőinknek a regisztrációról és a nevezési díj megérkezéséről is üzenetet 
küldünk. A nevezési díjak adminisztrációja és a rajtszámok adása manuális, HETENTE 1× 
történik. 

LEVÉLBEN:  

A nevezési lap olvasható kitöltésével és aláírásával lehetséges a nevezés. A 
versenyszámonkénti nevezési lapok és egészségügyi nyilatkozat a 
www.keszthelyikilometerek.hu weboldal NEVEZÉS aloldaláról nyomtathatók ki. A nevezési 
lapot postán kell eljuttatni a rendezőnek. A postán vagy bankban befizetett nevezési díj 
igazolását, a nevezési lappal együtt kérjük postázni. A befizető csekk hátuljára a születési időt 
rá kell írni. Csak olvashatóan kitöltött, aláírt és az előnevezés zárásáig megérkezett nevezési 
lapokat tudjuk elfogadni.  

SZEMÉLYESEN:  

Személyes nevezés 2014. november 3-tól lehetséges a Balaton Kongresszusi Központ és 
Színház jegypénztárában. 8360 Keszthely Fő tér 3. Tel.: 83 / 515 232  

NEVEZÉS - HELYSZÍNI VERSENYIRODA: 

Keszthely, Fő tér – Balaton Színház  

Nyitva tartás: 
2015. május 23. szombat 12.00 – 20.00 óráig 
2015. május 24. vasárnap 07.00 – 9.00 óráig 
Helyszíni nevezés a verseny hétvégéjén már szombaton is lehetséges. 
Rajtszámok, chipek a rajtcsomagban átvehetők a fenti időpontban a versenyirodában. Az 
indulók száma NINCS KORLÁTOZVA a helyszíni nevezéskor sem.  

Nevezési díj befizetése 

- BANKI ÁTUTALÁSsal, a közlemény rovatban a nevező NEVÉNEK és SZÜLETÉSI 
DÁTUMÁNAK feltüntetésével.  

Keszthelyi Kilométerek Egyesület 
K&H Bank 10404955-50526553-57491007 

Banki átutalás esetén átutalásos számlát küldünk postán. ON-LINE nevezőinknek a 
regisztrációról és a nevezési díj megérkezéséről üzenetet küldünk. A külföldről befizetett 
nevezési díjakat kérjük nevezőnként Ft-ban utalni.  

POSTAI RÓZSASZÍN CSEKKen a nevező nevének és a születési dátumának feltüntetésével. 
FONTOS! A postai utalványra nevet, címet és születési dátumot kérünk írni, hogy a befizetést 
a nevezési lappal azonosítani tudjuk! A postán érkezett nevezési díjakról készpénzes számlát 
állítunk ki. 

Postai címünk: Keszthelyi Kilométerek Egyesület, 8360 Keszthely, Sörház u. 3. 



Érem / Díjazás 

Célba érkezéskor MINDEN VERSENYZŐ érmet kap. Az alábbi helyezettek serleg, érem, 
kategória helyezetteink érem és tárgyjutalom díjazásban részesülnek.  

2,5 km 
1. hely, női / 1. hely, férfi 
2. hely, női / 2. hely, férfi  
3. hely, női / 3. hely, férfi 

5 km 
1. hely, női / 1. hely, férfi  
2. hely, női / 2. hely, férfi  
3. hely, női / 3. hely, férfi 

Versenybíróság 

A versenybíróság elnöke vezeti a versenyt, irányítja a versenybíróság munkáját és dönt az 
esetleges vitás kérdésekben. A versenybíróság tagjai a Zala Megyei Atlétikai szövetség 
kijelölt bírói.  

Versenyorvos 

A verseny hivatalos orvosi csapatának vezetője: Dr. Dudás Margit sport szakorvos A verseny 
mobil orvosai a verseny útvonalán történő sérülések esetén segítenek. 

Az útvonal biztosítása 

Az indulók az útvonalon mindenhol elsőbbséget élveznek, így az útvonal városi szakaszán 
félpályás útlezárások mellett haladhatnak. Az útvonal teljes hosszában rendezői, polgárőri 
biztosítás lesz, a forgalmasabb kereszteződésekben rendőr irányítja a forgalmat.  

Parkolási lehetőség, útlezárások 

A versenynek kijelölt parkolói lesznek, ahol ingyenes lesz a parkolás. A térképen jelölve 
lesznek a parkolók. 
SZOMBATRA a versenyirodában kapható ingyenes parkolókártya. 
VASÁRNAP az egész városban ingyenes a parkolás a Pünkösdi ünnep miatt.  

Gombóc parti 

A verseny előtti szombat este 2015. május 23-án 18.00 órakor szabadtéri gombóc partira 
várjuk nevezett versenyzőinket a keszthelyi Fő térre. Már nevezett versenyzőknek a gombós 
parti ingyenes, melynek a kártyája a rajtcsomaggal együtt átvehető a versenyirodában. 
Hozzátartozóknak kedvezményesen vásárolhatnak.  

Hivatalos versenyzési feltételek 



A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló 
elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a versenybíróság közreműködését és betartja a 
verseny szabályait. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a 
versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének. Az 
egészségügyi nyilatkozatban a versenyorvost tájékoztatják betegségükről, ha az orvos 
szükségesnek ítéli, alávetik magukat vizsgálatnak. Versenyszabályok:  

• az egészségügyi nyilatkozat kitöltése minden nevezőnek kötelező  
• a rajtszám hátulján lehetséges a közeli hozzátartozó nevét és telefonszámát megadni 
• a versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba 

foglalt feltételeket és betartja a versenyszabályzatot 
• a versenyből kizárásra kerül, aki rajtszám nélkül versenyez, vagy azt nem látható 

helyre rögzíti, eltakarja, összehajtja 
• a pálya elhagyása, rövidítése kizárást von maga után 
• a teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - a versenyző 

társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből 
kizárásra kerülnek 

• kizárásra kerül aki a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal 
illetve hiányosan tölti ki 

• a pálya útvonalán ellenőrző pontok kerülnek elhelyezésre, melyeknél a versenybírók 
ellenőrizhetik a versenyzők elhaladását, illetve részidejét 

• kísérő autó, kísérő kerékpár alkalmazása kizárólag csak a szervezők részére 
megengedett 

• étel és ital a versenyzők számára csak az előre meghatározott frissítő állomásokon 
engedélyezett 

• az időmérés chipes rendszerrel történik, amelyet tartalmaz a nevezési díj, ezért külön 
fizetni nem kell 

• a verseny színhelyein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért nem vállalunk 
felelősséget 

• a versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos 
• az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a 

szervező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető 
• a rendező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát 

korlátozza, a nevezést bármikor lezárja 
• a szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont változtatásának jogát 
• a rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet 

készítsen, melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik. 

 


