
Az OVER Pilis Vertikál története 
A tökéletes helyszín adott volt egy jó kis felfutásra. A sok újdonsággal bíró 
futóversenyből és a külföldi felfutásokból ollóztuk össze az elemeket. Megkerestük az 
OVER magazint, akik azonnal elfogadták az együttműködési lehetőséget. 

A rendezvény illeme 

Tiszteld és becsüld meg magad és a többi résztvevőt: ne csalj! 
Tiszteld a rendezőket és a segítőket: szabadidejüket áldozzák érted! 
Tiszteld az érintett települések lakóit: befogadják a versenyt és a versenyzőket! 
Tiszteld a természetet, ne dobj el semmilyen szemetet, és ne térj le a kijelölt útról! 
Minden résztvevő köteles segítséget nyújtani veszélyhelyzetben! 

Időpont: szombat, 2014, március 15 
 
„Csak fel a Pilisre!” 
 
Táv: 6,5km Szint: 540m - Kicsit aszfalt, kicsit terep! 
 
Limitált résztvevői létszám! Az első 200 fő nevezését tudjuk elfogadni! 
(A nevezési díjak beérkezését vesszük figyelembe!) 
A limitált résztvevői keretet nem befolyásolják a rendezvény VIP résztvevői! 
 
Indítás Pilisszántóról 10 másodpercenként! (Pilisszántó SPORTPÁLYA) 
/Mivel nem tömegrajt lesz, így nem bízhatsz benne nyersz, ha első vagy!/ 
 
Eső rajt: 10 óra! (Minden induló előre meghatározott sorrendben indul! Az esetleges elkésők, 
a mezőny végén tudnak elindulni!) 
Öltözési lehetőség, csomagmegőrzés, rajtszám átvétele: 8 órától! 
 
A verseny befejezése után közösen futunk vissza a hegyről! (~12 óra) 
 
Eredményhirdetés a futók leérkezése után Pilisszántón! (~13:30-14 óra között) 
 
Nevezési időszak: 2013.12.01-től, 2014.02.21-ig 
 
Nevezési díj: 3000 forint 
 
Amit a nevezési díjért adunk: Rajtszámot, frissítőt, időmérést, a felérkezőknek hímzett 
fejkendőt, valamint díjazzuk a leggyorsabb három-három NŐI és FÉRFI felfutót! 
A résztvevők ellenőrzése Sportident dugókákkal fog történni, a dugóka letéti díja 10000 Ft/fő, 
amelyet a dugóka leadása után visszafizetünk. (Zálogtárgyat nem áll módunkban elfogadni!) 
 
500 forint nevezési díj kedvezményt kapnak: Suhanj! vagy DK - TEAM tagok, OVER 
magazin előfizetők, illetve minden eddigi Piros 85 Terepfutás és Pilis-Vörös-Vár Terepfutás 
dobogósai, valamint SPURI futókártyával rendelkezők! 
(Kérjük utalásnál jelöljétek, melyik kedvezményt veszitek igénybe!) 
 
A nevezés a nevezési díj az előzetes nevezés határidejéig történő beérkezését jelenti! A 



nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra kell utalni: 11991119-82804585-00000000 (Erste 
Bank. jogosult: Kimmel Péter)! A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a nevező 
személy(ek) nevé(ei)t! Külföldről érkező átutalás esetén az összes ebből adódó költség a 
feladót terheli! Paypal utalást is fogadunk! (+200 forint) (kimmelpeter@hotmail.com) A kért 
adatokat a magyarvandorok.hu oldalon kérjük megadni! Ha valaki az előzetes nevezése 
ellenére valamilyen oknál fogva mégsem tud a rendezvényen részt venni, akkor pénzt vissza 
nem fizetünk, de az előnevezési időszakban lehetőség van annak egyszeri átruházására! 

Diszkvalifikáció-Kizárás 

Kizárható a versenyből az a résztvevő aki: 
- nem viseli a rajtszámot, azt letakarja, vagy módosítja, 
- ellenőrzőpontot kihagy, 
- nem a megadott útvonalon halad, 
- bármilyen szállítóeszközt igénybe vesz, 
- rendezvényen kívüli személy kíséretét igénybe veszi, 
- szintidő után ér be az ellenőrzőpontra vagy a célba, 
- doppingol, 
- nem nyújt segítséget veszélyhelyzetben, 
- szemetel, a természeti vagy épített környezetben kárt tesz, 
- sértegeti, inzultálja a rendezőket, résztvevőket vagy az önkéntes segítőket, 
- a kiírás bármely pontját megszegi. 

Óvás 

Óvást a célba érés után lehet benyújtani, amennyiben jogos, kivizsgáljuk és intézkedünk. 

Szerzői jogok 

A versenyen a résztvevőkről fényképek, videó-felvételek készülhetnek, ezek szerzői jogát a 
rendezők birtokolják, azt szabadon felhasználhatják. 

  

SIKERES TELJESÍTÉST KÍVÁNUNK! 

A RENDEZŐSÉG 

 


