
Bólyi Szüreti Vesszőfutás A-Z

A FUTÁS: A futáson mindenki saját felelősségére vesz részt. Ha nem vagy jó kondiban válaszd inkább a

rövidebb távot, vagy fuss váltóban (lehetőleg egy nálad jobb futóval)

BEMELEGÍTÉS: nálad jobban senki nem tudja, hogy készülj fel mentálisan a futásra. Mi abban tudunk 

segíteni a rajt előtt 10 perccel, hogy a füves pályán egy közös bemelegítéssel felkészítjük az izmaidat is

a megmérettetésre!

CÉL: a cél és a rajt a Bólyi Sporttelep hátsó bejárata. 

DÍJAK: minden induló letölthető emléklapot és az első 150 befutó egy egyedi, kézzel készített 

emlékérmet/díjat vihet haza. A díjak különlegessége, hogy minden évben a fogyatékos otthon lakói 

készítik Käsz Judit irányításával – szívből jövő szorgalommal! A helyezettek bort, valamint egy 

szőlővesszőből készült koszorút is kapnak a kézfogás és/vagy puszi mellé.

FOTÓZÁS: a rendezvényen fotók készülnek. A nevezésed leadásával illetve a részvétellel elfogadod, 

hogy a rólad készült fotókat viszontláthatod a weben, illetve print kiadványokon. Ha ezzel nem értesz 

egyet, akkor ne fuss velünk! A fotókat igyekszem időben feltenni – ha ez mégsem sikerül, kérlek ne 

haragudj meg, volt már, hogy a technika megviccelt, a pendrive-om megsérült, a képek pedig 

elvesztek – a legnagyobb sajnálatomra.

FRISSÍTÉS: a pályán sok frissítőpont lesz. A választott távodtól függően 1-7 frissítésben lehet részed. A 

legtöbb frissítőponton PI vizet, szőlőcukrot, gyümölcsöt vehetsz majd magadhoz, de lesz, ahol csak 

vizet fogunk osztani. A frissítések 1,7 km–nél, 3 km-nél, 6,75 km-nél, 10, 5 km-nél, 14 km-nél, 18 km –

nél és 19, 3-nél lesznek. Ha beértél zsíros kenyeret ehetsz majd hagymával, illetve minden földi jót 

amit csomagoltál magadnak

IDŐMÉRÉS: idén is lehetőséget kaptunk Szabó Zoli futótársunk jóvoltából a CHIP-es időmérésre. A 

chipeket kaució fejében kapjátok kézhez, ehhez 2000 HUF pénzt kell magatokkal hozni. Pénzt váltani 

nem fogunk tudni, ezért kérlek benneteket, hogy PONTOSAN 2000 Ft-ot hozzatok/ fő. A chipet a 

bokátokra kell majd tenni és a pontos méréshez át kell majd futnotok a szőnyegen is.  



KATEGÓRIÁK: női, férfi egyéni helyezések a 13,5 illetve 21+ távokon. A váltót nem szedjük már széjjel, 

ott nincs külön női/férfi kategória.

NEVEZÉS: a regisztrációt a korido.hu-n tudjátok megtenni, és erre kérlek is benneteket! Nehéz úgy 

készülni a rendezvényre, hogy csak megsaccolni tudom az indulók számát, szóval megkönnyítitek az 

életem azzal, ha neveztek! A nevezési díj 1.500 kemény magyar forint / fő, legyen szó egyéni vagy 

csapatos indulásról. A nevezési díjakat is pontosan 1500 Ft-ban hozzátok, a pénzváltásra nem biztos, 

hogy lesz mód! KÖSZÖNÖM! 

ÖLTÖZŐ: a bázison, azaz a rajt illetve befutó helyen lehetőségetek lesz átöltözni, illetve kis és nagy 

dolgokat elvégezni. Ha a kapacitás engedi két öltözőt kapunk a focistáktól, ha meccs lesz, akkor csak 

egyet.

PÁLYA: a futópálya végig aszfalt, cipővel így készülj! Az első 1,7 km közút, de rendkívül alacsony 

forgalommal – a bólyi polgárőrök segítenek a forgalomirányításban majd. A következő 5 km 

kerékpárút, a forgalomtól elzárva. Odafelé (merthogy a pálya oda-vissza adja ki majd a teljes távokat 

mind a 13, 5 mind a 21+ szakaszon) itt már lesz egy kellemes lejtő, ami értelemszerűen visszafelé 

megnehezíti a dolgotok…A pálya nagyobb része a Karasica patak mellett halad, a távolban pedig a 

Szársomlyó figyeli majd minden lépésetek. 6,75 km –nél a rövidebb távot választók visszafordulnak, a 

21+ os hősök Kisbudmér felé veszik az irányt –újra egy alacsony forgalmú közúton. Kisbudmér rövid 

zsák település, a falu végén ismét rá kell futnotok majd a kerékpárútra, a hosszú és meredek dombbal 

meg kell küzdenetek mielőtt eléritek a fordítót, ami egyben a 21+ váltósok egyetlen váltóhelye. Ha 

véletlenül esne az eső akkor itt visszafelé óvatosan kell majd szednetek a lábatok, az útra hullott 

levelek csúsznak…Visszafelé a Mecsek lehet majd fókuszban és ezzel ki is merítettük a Bóly környéki 

dombokat.( A Siklósról érkezők a Tenkes miatt teljes palettával térhetnek haza, ők máris nyertesei a 

rendezvénynek)

RAJT: rajt pontban 10:00 kor a rajtszőnyeg mögül. Ha lehet, NE késsetek, úgy gyertek, hogy a 

rajtszámokat és a chip-et még át tudjátok venni a bemelegítés előtt.

SPEAKER: Engert Feribácsinak külön bekezdést szántam, mert ő egy igazi jelenség, nélküle nem is 

lenne olyan jó a vesszőfutás hangulata. Szóval Engert Feribácsi gondoskodik arról, hogy 

mosolyogjatok 

TÁVOK: „Classic” 13, 5 km egyéniben, illetve 2-3-4 es váltóban. 21+ (ami azért 21+, mert 

mindegyikünk órája 21km-t és még „valamennyi” métert mért, de persze soha nem egyezett, szóval 

21 km és még pár méter) egyéniben illetve 2-es váltóban. 

TRANSZFER: igyekszem segíteni azoknak, akik semmiképp sem tudják megoldani, hogy váltóként 

kijussanak a váltópontokra, így a rajt előtt 10 perccel indul egy busz, ami kiviszi a váltókat mind a 

Borjádi hídhoz, mint a Kisbudméri domb aljához.

VÁLTÓK: Classic távon 2-3-4 es váltók, 21+ on 2-es váltók.

ZENE: a start előtt a KISESTI zenekar játszik újra, tavaly nagy siker volt az élőzene


