
 
 
 

II. Sárvári Vadkert Major terepfutó verseny 
2015. Október 25. 

Sárvár, Vadkert major 

Rendező:  Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület és Sárvári 
Kinizsi Sportegyesület 

 
Verseny célja: Egészséges életmód megszerettetése, a közös sportolás, a terepfutás 

népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása amatőröknek és 
profiknak.  

 
Versenyközpont: Sárvár Vadkert Major, Sárvár, Vadkert krt. 2 
 GPS koordináták: É:47.2439864392, K:16.9457137585 
 
Program:      9.30-10.30  Jelentkezés és helyszíni nevezés 
       10.30-10.45 Sportident használata és útvonal bemutatása  
       10.45-11.00 Bemelegítés 
                  11:00  18 km táv tömegrajtja 
       11:05  9 km táv tömegrajtja 
       11:10  5 km táv tömegrajtja 
       13:30  Eredményhirdetés 
 
Terep: Változatos, többségében murvás erdei utakkal és kevés aszfalttal, 

elhanyagolható szintkülönbséggel.  
 
 

 

 



 
 
 
  
Útvonal leírás:  18 km táv (8 mérési ponttal): Vadkert Major- Rába menti ártéri erdő- Rába 

töltésgát- Kiránduló erdő- Vadkert körút- Csónakázó tó- Vadkert major 
körútja- Rába menti ártéri erdő- Rába töltésgát- Kiránduló erdő- Vadkert 
körút- Csónakázó tó- Vadkert major 

 9 km táv (4 mérési ponttal): Vadkert Major- Rába menti ártéri erdő- Rába 
töltésgát- Kiránduló erdő - Vadkert körút- Csónakázó tó- Vadkert Major  

 5 km táv (3 mérési ponttal): Vadkert Major- Rába menti ártéri erdő- Rába 
töltésgát- Kiránduló erdő- Vadkert körút- Csónakázó tó - Vadkert Major 

  A útvonalak végig szalagozottak és útjelző táblákkal ellátott, amelyen 
ellenőrző pontok lesznek elhelyezve és üzemeltetve. A kijelölt útvonalról 
letérni tilos! 

 
 

 
 
 
Versenyszámok: Kategóriák: Rajtidő: Nevezési díj: 
18 km terepfutó 
verseny 

Női: 19-39, 40+ 
Férfi: 19-39, 40+ 

11:00 Előnevezés (10.19): 2500 Ft/fő 
Késői és helyszíni (10.20): 3500 Ft/fő 

9 km terepfutó 
verseny 

Női: -18, 19-39, 40+ 
Férfi: -18, 19-39, 40+ 

11:05 Előnevezés (10.19): 2500 Ft/fő 
Késői és helyszíni (10.20): 3500 Ft/fő 

5 km terepfutó 
verseny 

Női: -18, 19-39, 40+ 
Férfi: -18, 19-39, 40+ 

11:10 Előnevezés (10.19): 2000 Ft/fő 
Késői és helyszíni (10.20): 3000 Ft/fő 

18 km 2 fős váltó Női páros, Férfi páros 11:00 Előnevezés (10.19): 5000 Ft/váltó 



terepfutó verseny Vegyes páros        
(kor megkötés nélkül) 

Késői és helyszíni (10.20): 7000 
Ft/váltó 

 
 
Nevezés:  http://irottkofutoverseny.hu/hu/Vadkert-Major-futas_168/  oldalon. 
 E-mailben: verebelyizsolt@globonet.hu 

Telefonos nevezést nem fogadunk el! Az e-mailen érkezett nevezéseket 
visszaigazoljuk - ha a küldés követő 2. munkanap végéig nem érkezik 
visszajelzés, akkor kérjük a nevezést megismételni. 
 A nevezéssel a résztvevők tudomásul veszik, hogy a verseny terepen 
zajlik, és a sikeres tejesítése megfelelő fizikai és mentális felkészültséget, 
valamint tapasztalatot igényel. Bármely résztvevő felkészületlenségéből, 
hanyagságából, könnyelműségéből származó baleseteket, a károkért a 
rendezők nem tartoznak felelőséggel! 

 
Időmérés:  A versenyen a SPORTIDENT elektronikus érintésnélküli pontérintő 

rendszer időmérést használjuk. A Siac Air+ dugókát a versenykategóriákban 
kedvezményesen a nevezési díjban beépítve biztosítunk, amelynek 
elvesztése esetén 20 000 Ft pótdíj fizetendő.  

Jelentkezés:  Vasárnap délelőtt 9.30-tól-10.30-ig tehető meg kizárólag. Mindenkit 
megkérek a bemutató megtartása miatt időben jelentkezzen. 

 
Fizetés: Átutalással a KTT 72700291-30168648-00000000 bankszámlájára vagy 

készpénzzel a helyszínen számla ellenében. 
 
Díjazás: A versenykategóriák 1.-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. 
 
Egyéb: A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
  A versenyt rossz időjárási körülmények közt is megrendezzük. 
 Parkolás a Sárvári Vadkert Major és a Sárvári Gyógy- és Wellness fürdő 

parkolójában. 
 
 
                                                                                                            RENDEZŐSÉG 
 


