
Perfect Change-Metex '05 Vasi Terepfutó sorozat 4. fordulója a Hegyhát 

terepfutó kupáért 

 
 
2016. Április 17.                                                                            Futónaptár.hu 

Káld 

Rendezı:     Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület  

Verseny célja:    Egészséges életmód megszerettetése, a közös sportolás, a terepfutás 
népszerősítése, versenyzési lehetıség biztosítása amatıröknek és profiknak.  

Versenyközpont: Káld Kultúrház, Káld, Berzsenyi u. 5.  
    GPS koordináták: É:47.49837 K: 19.04047 

Program:         

              9.00-10.00        Jelentkezés és helyszíni nevezés 

             10.10-10.20    Sportident használata és útvonal bemutatása  

             10.30-11.00    Bemelegítés, felkészülés 

              11:00        21 km    táv tömegrajtja 

             11:05        10 km táv tömegrajtja 

             11:10        5 km táv tömegrajtja 

             13:30        Eredményhirdetés 

Terep:    Változatos, látványos, jól futható széles murvás erdei utakkal, kisebb 
szintkülönbséggel.     

Távok:        21 km táv  
                    10 km táv  
                      5 km táv  

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

Versenyszámok: Kategóriák: Rajt: Nevezési díj: 

21 km terepfutó 

verseny 

Nıi: -18, 19-39, 40-54, 55+ 

Férfi: -18, 19-39, 40-54, 
55+ 

11:00 
Elınevezés: 2500 Ft/fı, 

Késıi és helyszíni: 4000 Ft/fı 



10 km terepfutó 

verseny 

Nıi: -18, 19-39, 40-54, 55+ 

Férfi: -18, 19-39, 40-54, 
55+ 

11:05 
Elınevezés : 2500 Ft/fı 

Késıi és helyszíni: 4000 Ft/fı 

5 km terepfutó 

verseny 

Nıi: -18, 19-39, 40-54, 55+ 

Férfi: -18, 19-39, 40-54, 
55+ 

11:10 
Elınevezés: 2000 Ft/fı 

Késıi és helyszíni: 3000 Ft/fı 

  

Nevezés:     Az elınevezési határidı: 2016.04.10, ezt követıen késıi vagy helyszíni 
nevezésnek számít! 
    http://irottkofutoverseny.hu/  oldalon vagy emailben: verebelyizsolt@globonet.hu 

 
Telefonos nevezést nem fogadunk el! Az e-mailen érkezett nevezéseket visszaigazoljuk - ha 
a küldés követı 2. munkanap végéig nem érkezik visszajelzés, akkor kérjük a nevezést 
megismételni. 

 
    A nevezéssel a résztvevık tudomásul veszik, hogy a verseny terepen zajlik, és a sikeres 
tejesítése megfelelı fizikai és mentális felkészültséget, valamint tapasztalatot igényel. 
Bármely résztvevı felkészületlenségébıl, hanyagságából, könnyelmőségébıl származó 
baleseteket, a károkért a rendezık nem tartoznak felelıséggel! 

Idımérés:        A versenyen a SPORTIDENT elektronikus érintésnélküli pontérintı rendszer 
idımérést használjuk. A Siac Air+ dugókát a versenykategóriákban kedvezményesen a 
nevezési díjban beépítve biztosítunk, amelynek elvesztése esetén 20 000 Ft pótdíj fizetendı.  
Jelentkezés:     Vasárnap délelıtt 9.00-tól-10.00-ig tehetı meg kizárólag. Mindenkit megkérek 
a bemutató megtartása miatt idıben 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 felelısségére indul. 
        A versenyt rossz idıjárási körülmények közt is megrendezzük. 
    Parkolás a Kultúrház elıtt és környezı utcáin. 

 
                                                                                                            RENDEZİSÉG 

 


