4. BSI BALATON ÉS FÉL-BALATON SZUPERMARATON/ FUTÓÚTMUTATÓ
1. RAJTSZÁM, CHIP ÉS RAJTCSOMAG FELVÉTEL (IDŐPONTVÁLTOZÁS!)
BSI Nevezési Iroda (XIII. Váci út 152., a METRO Forgách utcai megállójánál)
2011. március 08-10 (kedd-péntek), 09:00 – 17:00 óra között!!!
A BSI Nevezési iroda 2011. március 14. (hétfő) és március 15. (kedd) napokon zárva tart!
Versenyközpont nyitvatartás:
szerda
Siófok /
Hotel Aranypart
(Beszédes J. stny. 82)
Fonyód
(vasútállomás parkoló)
Balatonfüred/
Hotel Aranyhíd
(Aranyhíd stny.2)
Badacsony/Badacsony
tomaj
strand parkoló
Balatonfüred/
Tagore sétány

16:00 - 18:00

csütörtök
08:30 - 10:30
17:00 - 19:00

péntek

szombat

vasárnap

08:30 - 9:50
17:00 - 19:00

16:00 - 18:00
08:00 - 9:30
07:00 - 07:30

Chip („dugóka”) letéti díj: 6000 Ft/fő vagy csapat. A dugóka letéti díját rajtszámmal ellátott borítékba
helyezzük, melyet a célba érkezést követően ugyanebben borítékban adunk vissza a résztvevőknek. A letéti
díj fizetéskor sem pénzváltásra, sem visszaadásra nincs lehetőség, ezért kérünk benneteket, hogy 6000
forintal készüljetek!
A napi rajtok előtt a résztvevőknek a rajtnál található versenyirodán a rajt előtt legkésőbb fél órával meg kell
erősíteniük indulási szándékukat, a váltók és párosok csapatvezetői kötelesek leadni a csapat aznapi
futási sorrendjét az erre kialakított formanyomtatványon.
Azok az egyéni indulók, akik transzfert vesznek igénybe, a rajthoz tartó buszon is megerősíthetik indulási
szándékukat.
Egyéni frissítőket legkésőbb a rajt előtt fél órával a versenyközpontban, a frissítőállomásnak megfelelő
kosárba kérjük kihelyezni.

2. SZÁLLÁSHELYEK/PARKOLÁS/ÉTKEZÉSI IDŐPONTOK
2011. március 16/17. (szerda/csütörtök) - Hotel Aranypart/ Siófok (Beszédes József sétány 82.)
Szobák elfoglalása:
Szerdán 10:00 órától, csütörtökön 07:00 órától voucher ellenében, a Hotel recepcióján van lehetőség.
Étkezések időpontja:
A büféreggelit és büfévacsorát tartalmazó étkezésekre a szobakártya felmutatásával vagy jogosult.
2011. 03. 16.
(szerda)
reggeli
vacsora
ebéd

17:30-21:00

2011. 03. 17.
(csütörtök)
7:00 – 9:30
17:30 – 21:00

2011. 03. 18.
(péntek)
6:00 – 8:30

2011. 03. 20.
(vasárnap)
12:00 – 17:00
a szállás ára nem tartalmazza, de
ebédjegy megvásárlására a Hotel
Aranypartban van lehetőség 2400 Ft
ellenében.

Parkolási lehetőség:
Ingyenes, érdeklődni a versenyközpontban, illetve a recepción lehetséges.

2011. március 18/19. (péntek/szombat) - Hotel Aranyhíd/Balatonfüred (Aranyhíd sétány 2.) és Hotel
Panoráma/Balatonfüred (Erkel Ferenc u. 1.)
Szobák elfoglalása:
07:00 órától van lehetőség, a bejelentkezés a recepción, lista alapján történik.
Étkezések időpontja:
A büféreggelit mindenki a szálláshelyén fogyaszthatja el, az alábbi táblázatban található időpontok szerint. A
büfévacsorára a Borcsa étteremben kerül sor vacsorajegy ellenében (vacsorajegyet szállásfoglaláskor,
rajtcsomag felvételkor és a versenyközpontban lehet átvenni). A vacsora elfogyasztása jegy nélkül nem
lehetséges, ezért kérjük, ne felejtsétek elhozni magatokkal.
2011. 03. 18. (péntek)
2011. 03. 19. (szombat)
6:00 – 9:00
reggeli
17:30 – 21:00
vacsora 17:30 – 21:00
Parkolási lehetőség:
Ingyenes, érdeklődni a recepción lehetséges.

2011. 03. 20. (vasárnap)
5:30 – 8:00

3. CSOMAGSZÁLLÍTÁS
Csomagszállítása szálláshelyről szálláshelyre:
Siófokról Balatonfüredre (2. nap - 03.18., péntek), illetve Balatonfüredről Siófokra (4. nap – 03. 20., vasárnap)
- a transzfert igénybe vevők részére (egyéni futók, illetve azok a kísérők, akik igénybe veszik ezt a
szolgáltatást) - csomagszállítása transzferbuszokkal történik. Az itt leadott csomagokkal csak a szálláshelyen
találkoztok!
Napi „kézi” csomagok szállítása versenyközpontból a célba:
A rajtból a célba szállítandó csomagokat mindennap a versenyközpontban kérjük leadni. Az itt leadott
csomagokat a célterületen felállított ruhatár sátorban lehet átvenni.
4. TRANSZFERBUSZ MENETREND
A BSI-n keresztül szállást foglaló egyéni indulókat a BSI hivatalos szállásától a rajtba, illetve a céltól a
szállásra ingyenesen szállítjuk. Egyéb esetben az alábbi áron lehet jegyet vásárolni 2011. március 10-ig. A
helyszínen erre nem lesz lehetőség!
Jegyárak:
Balaton Szupermaraton (4 nap) 6000 Ft/fő
FélBalaton Szupermaraton (2nap) 2000 Ft/fő
MaratonFüred (1 nap) 1000 Ft/fő
Transzferbuszokra jegyet vásárolni személyesen, átutalással, csekken történő befizetéssel illetve a www.futanet.hu
oldalon az online nevezés menüpont alatt lehet .
A busz kiállása a
szálláshoz
1. nap (03. 17.)
Siófok-Fonyód
2. nap (03. 18.)
Siófok-FonyódSzigliget-B-Füred
3. nap (03. 19.)
Bfüred-BadacsonyBfüred
4. nap (03. 20.)
Bfüred-Siófok

A busz rajthoz
indul szállásról

A busz célból indul
a szállásra
kb.15:30; kb.16:30

7:50

8:20

8:00

8:20

6:45

8:20

kb.15:45; kb.17:00

Egyéb tudnivalók:
A busz minden esetben a megadott időben indul a rajthoz. Kérünk benneteket, hogy tartsátok be az időpontokat!
A kerékpárokat az a napi célban átvesszük és a másnapi rajtban a versenyközpont nyitvatartási idejében
adjuk vissza, az éjszakai őrzésről mi gondoskodunk.
A buszról rajtnál le kell szállni és az utastérből levinni mindent, majd az átöltözés után a csomagokat a
versenyiroda sátrában lehet leadni.
A rajt után a busz átmegy a célba, a csomagok a ruhatárba kerülnek kipakolásra, célba érkezés után ott lehet
azokat átvenni. A buszok nem várják be a mezőny végét, folyamatosan indulnak a szállásra, amikor
megteltek. A mezőny végén érkező résztvevőket a záró busz fogja a szállásra szállítani.

4. GYÚRÁS
A nevezési díj egyéni teljesítőknek gyúrást is tartalmaz a napi célba érkezés után. A BSI-n keresztül szállást
foglaló egyéni indulók gyúrása minden nap a BSI hivatalos szálláshelyén történik. Gyúrásra az alábbi
helyszíneken és időpontokban van lehetőség:
a. március 17-én Fonyód, Iskola 13:30-17:30 között, Siófokon a Hotel Aranypartban 19:00-tól.
b. március 18-án Szigligeten a faluházban 13:30-17:30 között, Balatonfüreden a Hotel Aranyhídban
19:00-tól.
c. március 19-én Balatonfüreden a Hotel Aranyhídban 13:00-tól.
d. március 20-án Siófokon a Hotel Aranypartban 12:00-tól
Időpontot ezen a számon egyeztess, ha szálláson szeretnéd igénybe venni: Németh Anikó
+3630/369-8694
5. NEVEZÉS MÁS ESEMÉNYEINKRE/SPURI FUTÓMAGAZIN VÁSÁRLÁS
A rendezvény ideje alatt a BSI 2011-es eseményeire nevezni, illetve a Spuri Futómagazinra előfizetni,
valamint a magazin egyes számait megvásárolni a versenyközpont délutáni nyitvatartási ideje alatt lehet.
Az eseménnyel kapcsolatos bővebb információ a www.futanet.hu oldalon, az eseménykiírás menü pont alatt
található.
Jó felkészülést kívánunk!

BSI

