
 
 

A Balathlon szakaszok, 
A Balathlon Ultramaraton  

és az Ujj Zoltán emléktúra szabályzata 
 
Minden teljesítésre, a nevezéskor érvényes szabályzat vonatkozik, amit a nevezést visszaigazoló levélben 
mellékletként is elküldünk. Ez a szabályzat 2021.02.14-től, a következő szabályzat kiadásáig érvényes. A 
2019.02.14-es szabályzat, ennek a szabályzatnak a megjelenésével, hatályát vesztette. 
 

Fogalmak 
QR-kód 
Speciális kód, amit a legtöbb okostelefonnal, (esetleg külön telepített alkalmazás segítségével) 
beolvasható. Tartalma szinte bármilyen információ lehet. A balathlonos útvonal QR-kódjai, webcímet 
tartalmazó, helyszínenként egyedi kódok. 
 
QR-kód beküldése 
A kód beolvasása után, a megjelenő webcímet a telefon böngészőjével meg is kell nyitni! Ehhez 
természetesen internet kapcsolatra is szükség van. A kódot beolvasó alkalmazások – egymástól 
esetleg eltérő módon, de – támogatják a beolvasás után a weboldal megnyitását. Tehát, a beolvasott 
kód által tartalmazott weboldal megnyitása a QR-kód „beküldése”. 
 
Teljesítő 
A túrára nevezett és a starthely QR-kódját beolvasó és beküldő személy.  
 
Teljesítés 
A rajthely QR-kódjának beolvasásával és beküldésével kezdődik és (az ellenőrző pontok szabályos 
igazolása után) a célhely kódjának beküldésével (vagy a szintidő lejártával) végződik. 
 
Táv 
Alábbi választható távok egyike. 

 1. szakasz Balatonaliga-Fonyód # 59 km. 

 2. szakasz Fonyód-Keszthely # 33 km. 

 3. szakasz Keszthely-Balatonakali # 56 km. 

 4. szakasz Balatonakali-Balatonaliga # 63 km. 

 Teljes kör a Balaton körül egyben # 211 km – Balathlon Ultramaraton (Ujj Zoltán emléktúra). 

 Teljes kör a Balaton körül 4 nap alatt – Balathlon Ultramaraton 4 nap alatt, az 1-4 szakaszok 
teljesítésével… (2, 3, 4 nap 1 (vagy több) táv/nap, a szakaszok számának sorrendjében) 

 
Teljesítési mód 
Távonként 3 teljesítési módot kínálunk, gyalogtúra, futás és kerékpártúra formájában.  
 
Szintidő 
A választott táv és a teljesítési mód függvényében, a teljesítésre rendelkezésre álló idő. 
 
Kísérő 
Bárki lehet, aki a teljes túrán vagy csak egyes pontokon, a teljesítőt segíti. 
 

  



 
 

 
2. oldal (összesen: 4) 

Általános szabályok 
 
A balathlon.hu bármely túrájára történő nevezés csak akkor lehetséges, ha jelen szabályzatot 
elfogadod. Ezt a nevezési folyamat során megjelenő, a szabályzatra vonatkozó jelölőnégyzet 
kipipálásával teheted meg. A szabályzat bármely pontjának megszegése, a túrából való kizárással jár. 

 
Minden túrázó saját felelősségére indul, a saját egészségi és edzettségi állapotának megfelelő 
távon és teljesítési móddal.  
 
A nevezéssel elfogadod, hogy teljesítéssel összefüggésben bármilyen okból bekövetkező  
egészségkárosodásért, sérülésért, balesetért, halálesetért vagy anyagi kárért a szervezőket 
felelősség nem terheli, kártérítésre nem kötelezhetők! 

 
A Balathlon túrák önellátó túrák. Minden szükséges eszközről, felszerelésről, frissítésről, szállásról, a 
cél és rajthely közötti közlekedésről a túrázó önállóan gondoskodik. 

 
A túrázók segítése megengedett. A KRESZ szabályainak betartása mellett, kísérők, a túra bármely 
pontján segíthetik a teljesítőt (frissítés, tájékozódás, stb…). A kísérők a teljesítő haladását közvetlenül 
nem segíthetik! 

 

A nevezés, az indulás és az ellenőrzőpontok igazolásának és a célba érkezés 
szabályai 

 
A Balathlon túrákon csak 18. életévüket betöltött személyek nevezhetnek! Természetesen 
szülőkkel, kísérőkkel (a szabályzat további pontjaiban szabályozott módon) 18 évnél fiatalabbak is 
részt vehetnek, a szülő/kísérő felelősségére. 
 
A túrák teljesítéséhez a balathlon.hu oldalon regisztrálni és a választott táv és teljesítési mód 
megjelölésével nevezni kell. 

 
Nevezni tetszőleges számú túrára lehet, de teljesíteni egyszerre csak egyet tudsz. (Pl.: ha nevezel a 4 
napos teljesítésre és külön az első szakaszra is, akkor rajtolásnál (a QR-kód leolvasása után) el kell 
döntened melyik nevezésed teljesítését kezded meg.) Éremre csak az jogosult, aki a választott túrát, 
a választott módon, a teljesítési módhoz tartozó szintidőn belül teljesíti. Egy teljesítéshez egy érem 
kérhető. 

 
Rajtolni nevezés után, a választott szakasz rajthelyén kihelyezett QR-kód beolvasásával lehet.  
 
Fontos, hogy a kódot csak akkor olvasd be, ha ténylegesen indulni akarsz, mert ha megszakítod a 
túrát (nem vagy nem akkor indulsz), akkor a szintidő lejártával, mint teljesítetlen (azaz be nem fejezett 
vagy szintidőn túl befejezett) túraként jelenik meg a balathlonos nevezéseid között és az 
eredménylistában. 

 
Rajtolás után, a sikeres teljesítéshez minden ellenőrzőpontot érinteni kell, melyet az 
ellenőrzőpontokon kihelyezett balathlonos QR-kódok beolvasásával és beküldésével kell igazolni. 
 



 
 

 
3. oldal (összesen: 4) 

A teljesítés végét a túra célhelyén található QR-kód beolvasása és beküldése igazolja. A kód 
beolvasása és beküldése után azonnal látod, hogy sikeres volt a teljesítés vagy sem. 
 
Két ellenőrző pont között az útvonal – a KRESZ szabályainak megtartása mellett – szabadon 
megválasztható. 
 
A nevezéssel elfogadod, hogy a teljesítés során, a pontőrök – akár felfedve magukat, akár a háttérből 
figyelve – alkalmanként ellenőrzik (ellenőrizhetik) a teljesítés szabályainak betartását. A pontőrök a 
túra szabályainak megsértése esetén (akár a túrázó értesítése nélkül) a szervezőknél, a túrázó 
kizárását kezdeményezhetik. A túrázót a kizárásról való döntésről, teljesítés alatt, telefonon vagy e-
mailben, teljesítés (vagy a szintidő lejárta után) e-mailben értesítik a szervezők. 
 
A versenybírók vagy a szervezők által szándékosnak minősített szabálysértés (csalás) esetén, túrázó 
a balathlonos túrákról végleges eltiltást is kaphat. Végleges eltiltás esetén a túrázó minden addigi 
teljesítése sikertelennek minősül. 
 
Minden kérdéses esetben a szervezők – a túrázók védelmében – egyedi elbírálással döntenek a 
szabálysértésről. 
 

A gyalogosan és a futva történő teljesítés szabályai 
 
Az útvonal kerékpárutakat, mellékutakat és főutakat egyaránt érint. A teljesítőknek, a KRESZ gyalogos 
közlekedésre vonatkozó szabályait, lakott területen belül és kívül egyaránt be kell tartania! 
 
Az útvonal minden pontját gyalogosan vagy futva, ÖNERŐBŐL kell megtenni.  
 
Semmilyen, a haladást segítő eszköz nem használható (pl.: görkori, gördeszka, roller, kerékpár, autó, 
egyéb sport- vagy közlekedési eszköz...) 
 

A kerékpáros teljesítés szabályai 
 

A KRESZ szabályai 
 
A  KRESZ szabályainak megsértése – különös tekintettel a 7-es és a 71-es főutak kerékpároktól védett 
szakaszaira való ráhajtás – a túrából való kizárással jár. 
 
12. életévüket be nem töltött gyerekekre vonatkozó szabályok 
 
A KRESZ – 54. § (7) a pont – szerint, 12 év alatti gyerekeknek, főútvonalon kerékpározni tilos, ezért 
önálló kerékpárral 12 év alatti gyerek a túra egyik szakaszán sem vehet részt. 
 
12 év alatti gyerekekkel teljesíteni, a KRESZ által előírt és elfogadott, gyerekek szállítására alkalmas 
gyerekülés vagy utánfutó használatával lehetséges, de 18 év alatti személy, nevezni nem tud. 
 



 
 

 
4. oldal (összesen: 4) 

12-18 éves gyerekekre kis- és fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 
 
12-18 év közötti gyerekek, kis- és fiatalkorúak nem nevezhetnek, de a kísérő személy felelősségére, 
részt vehetnek a túrán. Rájuk is érvényes minden, a nevezett résztvevőkre vonatkozó teljesítési 
szabály, melynek megsértése, a kísérő kizárásával jár. 
 
A kerékpárra vonatkozó szabályok 
 
A túra célja, minden teljesítési mód esetén (gyalogtúra, futás, kerékpározás) az önerőből való 
teljesítés, ezért a túrához használt kerékpárokra a következő megkötések érvényesek: 
 
A túra szempontjából kerékpárnak csak az a kerékpár minősül, ami kizárólag önerővel hajtható. A 
kerékpáron semmilyen hajtási rásegítés nem lehet, akkor sem, ha azt a kerékpáros, a teljesítés során 
nem használja. 
 
A kerékpár haladását – a kerékpáros önerejét leszámítva – semmilyen külső erő nem segítheti, 
leszámítva természetesen a természeti erőket (szél, gravitáció ) – ugyanakkor olyan szerkezet ami 
ezeket az erőknek a felhasználását és a haladás segítését célozza (pl.: vitorla) nem lehet a kerékpáron. 
 

Ha a kerékpár menet közben megsérül, megsemmisül vagy ellopják, a teljesítés érvényes, ha a 
kerékpáros önerőből (másik – a kerékpárokra vonatkozó szabályoknak megfelelő – kerékpárral, 
gyalog vagy futva), szintidőn belül, a túra teljesítési szabályait megtartva, elér a célhelyre és azt a 
célhely QR-kódjának beolvasásával és beküldésével igazolja. 
 
A felszerelésekre vonatkozó szabályok 
 
A kerékpár felszereltségének és állapotának a KRESZ, kerékpárokra vonatkozó szabályainak meg kell 
felelnie! 
 
Teljesítés során, a kerékpárral közlekedve, kerékpáros sisak viselése kötelező! Ennek elmulasztása 
azonnali kizárással jár! 


