
2016. augusztus 14-én, vasárnap rendezzük meg másodszorra a 
"Szavanna 
Trail" terepfutóversenyt és teljesítménytúrát, 11 és 22 kilométeres 
távokon. Célunk bemutatni a terepfutás és a túrázás 
szerelmeseinek, ezt a 
meglehetősen ritkán járt hegységet. 
 

Terepfutóverseny és teljesítménytúra a Velencei-hegységben, a KTF és a Tajga Trail rendezőitől. 

2016. augusztus 14., 7:00–14:00 

 

SZAVANNA TRAIL 10 

 

A versenyen az előnevezés kötelező! Kérlek, figyelmesen olvasd végig a szabályzatot! 

Időpont:  2016. augusztus 14. (vasárnap) 

Rajt/cél:  8092 Sukoró, Általános Iskola - Óvoda utca 2.  
GPS: N 47 14.209 E 18 36.124 
Autóval érkező résztvevőink, az iskolával szemben lévő 
sportpályánál tudnak parkolni. 

Rajtszám felvétel: 8:45-9:30  

Rajtidő:  9:45 

Szintidő:  2 óra 

Táv, szint:  11,4 km, 286 m szintemelkedés 

 
   
Eredményhirdetés: 11:30 

Nevezési díj:  1800 Ft - Csak előre utalással! A helyszínen nem lesz 
lehetőség nevezésre.  
 
Itt nevezhetsz a versenyre, aztán legkésőbb 2016. augusztus 
11. 23:59-ig a megadott számlaszámra utald át a nevezési díjat, 
így válik érvényessé a nevezésed. 2016. augusztus 12-én, 
18:00-kor azokat a regisztrációkat, amihez nem tartozik 
befizetés, töröljük. 
 
A nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra tudjátok utalni: 
11600006-00000000-25522181 (Erste Bank. Jogosult: Erdei 
András Gábor). A megjegyzés rovatban kérjük, tüntessétek fel a 
nevező személy(ek) nevé(ei)t, valamint a születési időt, 
lakhelyet (csak településnév)! 
A nevezést kizárólag email-ben (info@donrazzino.hu) lehet 
lemondani, 2016. augusztus 8. 22:00 óráig. Ebben az esetben a 
nevezési díjat visszautaljuk, de levonunk belőle 500 Ft kezelési 



költséget. A nevezést más résztvevőnek át lehet adni a 
nevezési határidő végéig (2016. augusztus 11. 23:59). 

Díjazás:  Oklevél, fakorong. Az első három leggyorsabb férfi és női 
teljesítőt, érem díjazásban részesítjük. 

Útvonal:  Sukoró, Iskola - S+ - Gyapjaszsák - S+ - P - Angelika-forrás - P-
P+ elágazás (1. ellenőrzőpont) - P - Hurka-völgy - Barlang-kút - 
P3 - S+ - Sukoró, Iskola 

Ellátás:  Az ellenőrző ponton (5,7 km, 164 m szint) víz, szörp. A célban 
víz, szörpök, sós-, édes sütemények, zsíros-, lekváros kenyér. 

   A környezetvédelem jegyében, a verseny során nem biztosítunk 
eldobható műanyag poharakat. 
 
Az időmérés vonalkódos rendszerrel történik, ami a rajtszámon 
található. A versenyző azonosítására szolgáló rajtszámot jól 
látható helyen, elől kell elhelyezni. 
 
Az útvonalat piros-fehér szalagokkal és iránymutató táblákkal 
jelöljük ki. Ha szeretnél térképes itinert, akkor kérhetsz a rajtnál, 
de pár sorral lejjebb letölthető formátumban is megtalálod. 
 
Az útvonal maradéktalan követését pályabírók ellenőrzik. A 
jelölt útról való letérés, rövidítés, szemetelés, azonnali kizárást 
von maga után. 

 

SZAVANNA TRAIL 20 

 

A versenyen az előnevezés kötelező! Kérlek, figyelmesen olvasd végig a szabályzatot! 

Időpont:  2016. augusztus 14. (vasárnap) 

Rajt/cél:  8092 Sukoró, Általános Iskola - Óvoda utca 2.  
GPS: N 47 14.209 E 18 36.124 
Autóval érkező résztvevőink, az iskolával szemben lévő 
sportpályánál tudnak parkolni. 

Rajtszám felvétel: 8:30-9:15  

Rajtidő:  9:30 

Szintidő:  4 óra 

Táv, szint:  21,8 km, 508 m szintemelkedés 

 
   



Eredményhirdetés: 12:00 

Nevezési díj:  2800 Ft - Csak előre utalással! A helyszínen nem lesz 
lehetőség nevezésre.  
 
Itt nevezhetsz a versenyre, aztán legkésőbb 2016. augusztus 
11. 23:59-ig a megadott számlaszámra utald át a nevezési 
díjat, így válik érvényessé a nevezésed. 2016. augusztus 12-
én, 18:00-kor azokat a regisztrációkat, amihez nem tartozik 
befizetés, töröljük. 
 
A nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra tudjátok utalni: 
11600006-00000000-25522181 (Erste Bank. Jogosult: Erdei 
András Gábor). A megjegyzés rovatban kérjük, tüntessétek fel 
a nevező személy(ek) nevé(ei)t, valamint a születési időt, 
lakhelyet (csak településnév)! 
A nevezést kizárólag email-ben (info@donrazzino.hu) lehet 
lemondani, 2016. augusztus 8. 22:00 óráig. Ebben az esetben 
a nevezési díjat visszautaljuk, de levonunk belőle 500 Ft 
kezelési költséget. A nevezést más résztvevőnek át lehet adni a 
nevezési határidő végéig (2016. augusztus 11. 23:59). 

Díjazás:  Oklevél, fakorong. Az első három leggyorsabb férfi és női 
teljesítőt, érem díjazásban részesítjük. 

Útvonal:  Sukoró, Iskola - S+ - Gyapjaszsák - S+ - P - Angelika-forrás - P-
P+ elágazás (1. ellenőrzőpont) - P+ - Pogány-kő - P+ - P+/S (2. 
ellenőrzőpont) - S - Szalagozás! - Kiscipó (ingókő) - 
Szalagozás! - S - P+ - P-P+ elágazás (3. ellenőrzőpont) - P - 
Hurka-völgy - Barlang-kút - P3 - S+ - Sukoró, Iskola  

Ellátás:  Az ellenőrző pontokon (5,7 km / 164 m+, 16,5 km / 386 m+ 
szint ) víz, szörp. A 2. ellenőrzőponton (11,2 km / 272 m+) víz, 
szörp, sós, édes sütemények. A célban víz, szörpök, sós-, édes 
sütemények, zsíros-, lekváros kenyér.  

Kötelező 
felszerelés:  

Minimum fél literes víztartály, pohár, vagy minimum fél literes 
kulacs. A környezetvédelem jegyében, a verseny során nem 
biztosítunk eldobható műanyag poharakat. 
 
Az időmérés vonalkódos rendszerrel történik, ami a rajtszámon 
található. A versenyző azonosítására szolgáló rajtszámot jól 
látható helyen, elől kell elhelyezni. 
 
Az útvonalat piros-fehér szalagokkal és iránymutató táblákkal 
jelöljük ki. Ha szeretnél térképes itinert, akkor kérhetsz a rajtnál, 
de pár sorral lejjebb letölthető formátumban is megtalálod. 
 
Az útvonal maradéktalan követését pályabírók ellenőrzik. A 
jelölt útról való letérés, rövidítés, szemetelés, azonnali kizárást 
von maga után. 



 

 

Nevezés: 

http://www.donrazzino.hu/szavanna/regi.php 

http://www.donrazzino.hu/szavanna/index.php 

Félmaraton: 22.0 km / 486 m+ 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=exyaonynwzdohnoo 

Minimaraton: 11.5 km / 286 m+ 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nbrcmoudvxtihfxo 

info@donrazzino.hu 

                                                                                                                                                    futónaptár.hu 


