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Piros 85 - Terepfutás:
Összesen (elızetesen és a helyszínen) legfeljebb 150 fı nevezését tudjuk elfogadni!
(Elınevezéssel, július 31-ig: 8.000 Ft, augusztus 31-ig: 9.000 Ft, október 7-ig: 10.000
helyszínen: 12.000 Ft)
+ módosítási díj opció az elınevezésnél: 1000 Ft (Nem kötelezı!)
Piros 85 - Gyalogos:
Összesen (elızetesen és a helyszínen) legfeljebb 200 fı nevezését tudjuk elfogadni!
(Elınevezéssel, július 31-ig: 5.000 Ft, augusztus 31-ig: 5.500 Ft, október 14-ig: 6.000
helyszínen: 7.000 Ft)
+ módosítási díj opció az elınevezésnél: 500 Ft (Nem kötelezı!)
Piros 65:
Összesen (elızetesen és a helyszínen) legfeljebb 50 fı nevezését tudjuk elfogadni!
(Elınevezéssel, október 14-ig: 3000 Ft, helyszínen: 4000 Ft)
+ módosítási díj opció az elınevezésnél: 500 Ft (Nem kötelezı!)
Piros 50A:
Összesen (elızetesen és a helyszínen) legfeljebb 100 fı nevezését tudjuk elfogadni!
(Elınevezéssel, október 14-ig: 2500 Ft, helyszínen: 3500 Ft)
+ módosítási díj opció az elınevezésnél: 500 Ft (Nem kötelezı!)
Piros 50B:
Összesen (elızetesen és a helyszínen) legfeljebb 50 fı nevezését tudjuk elfogadni!
(Elınevezéssel, október 14-ig: 3500 Ft, helyszínen: 4000 Ft)
+ módosítási díj opció az elınevezésnél: 500 Ft (Nem kötelezı!)
Piros 35 és Magyar Vándor 20:
Nincs létszámkorlát!
Piros 35 (Elınevezéssel: 1500 Ft, helyszínen: 2000 Ft)
Magyar Vándor 20 (Elınevezéssel: 1000 Ft, helyszínen: 1300 Ft)
Egy regisztráció nem elegendı több nevezési díj befizetéséhez! Természetesen az elınevezési
határidı után, a helyszínen is lehetıség van nevezésre! (Ebben az esetben a teljes nevezési
díjat kell fizetni!)
Felnevezésre, azaz hosszabb távot teljesíteni, mint amire neveztél, nincs lehetıség!
Rövidebb táv teljesítésekor viszont, mint eddig is, jár a rövidebb táv díjazása!
A visszaélések elkerülése érdekében, rendezıink a rajtnál és a célban kérhetik
személyazonosságod igazolását!
Újdonság, a módosítási díj opció, 50A, 50B, 65 és 85-ös távokon!

Az elızetes nevezés határidejéig vagy az elızetes nevezéssel befizetve, a terepfutásnál +1000
Ft/fı (október 9), a teljesítménytúránál +500 Ft/fı (október 14). Befizetése esetén október 26án éjfélig, lehetıség van az induló személyének módosítására. Módja írásban, a
kimmelpeter@hotmail.com e-mail címen vagy Kimmel Péternél a +36-30-2561598-as
telefonszámon. A megnevezett, kedvezményezett indulónak rendelkeznie kell regisztrációval
a magyarvandorok.hu honlapon. Egyéb esetben, valamint a többi távon semmilyen
módosításra nincs lehetıség!
Újdonság a Piros 85 GYALOGOS indulóinál!
A résztvevık ellenırzése SI dugókákkal fog történni, a dugóka letéti díja 10000 Ft/50
Euro/fı, amelyet a dugóka leadása után visszafizetünk. Az ellenırzıpontok érintésének
igazolása kizárólag az SI dugókák megfelelı használatával történhet! A minden résztvevı
számára nem biztosítható alternatív igazolási módokat nem tudjuk elfogadni!
(Zálogtárgyat, igazolványt nem áll módunkban elfogadni!)
Újdonság, hogy a befutás elıtt, a kapuban is csekkolunk!
Az iskola kapujában is dugókázunk, így a célban lévık láthatják ki fut be néhány
másodpercen belül! Reméljük elnyeri tetszéseteket ez a kis újdonság!
A beérkezett észrevételeket figyelembe véve igazolófüzet bélyegzésére is van lehetıség, ez
azonban kizárólag reprezentatív célokat szolgálhat, az ellenırzıpontok érintésének
igazolására nem tudjuk elfogadni!
Mivel a gyalogos indulóknál nem tömegrajt van, így minden gyalogos indulónak szükséges a
rajtnál is dugókáznia, azaz rajtidıbélyegzést szereznie!
A Piros 85 teljesítménytúra, mint minden MVTE rendezvény egy futóbarát rendezvény!
Aki teljesítménytúra kategóriában futva indul, kérem vegye tudomásul az igazolófüzetben, az
ellenırzıpontok nyitását!
Minden rendezvényünk részvételi szabályzatában benne van:
Sietés miatt, az ellenırzıpont kihagyását, nem tudjuk figyelembe venni!
A túra csak gyalog teljesíthetı! Ez azt jelenti, hogy jármő, vagy kerékpár használata tilos, de
természetesen a futás megengedett!
Az elızetes nevezés fogalma a nevezési díjnak az elızetes nevezés határidejéig történı
beérkezését, valamint a következı adatok megadását jelenti: név, lakcím, születési dátum, email cím és telefonszám. A nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra utalják: 1199111982804585-00000000 (Erste Bank. jogosult: Kimmel Péter)! A megjegyzés rovatban kérjük
feltüntetni a nevezı személy(ek) nevé(ei)t, valamint a választott táv(ok) megnevezésé(ei)t!
Külföldrıl érkezı átutalás esetén az összes ebbıl adódó költség a feladót terheli! Ha valaki az
elızetes nevezése ellenére valamilyen oknál fogva mégsem tud a rendezvényen részt venni,
akkor pénzt vissza nem fizetünk.
Az elınevezések az elınevezési határidı elıtt átruházhatóak, de a határidı után és a rajt
helyszínén nincs lehetıség módosítani!
(Kivéve a módosítási díj opcióval rendelkezıknek, a kiírt határidıig és módon!)
Nyomatékosan kérünk mindenkit a határidık betartására és a kért adatok elküldésére!

Minden rendezvényünk céljában/céljaiban, lehetıség van elınevezni következı
rendezvényünkre, amennyiben az beleesik az elınevezési határidıbe! (Nevezési adataid
megadásával és a nevezési díj megfizetésével!)
A túra része az MVTE érem elnevezéső teljesítménytúra mozgalomnak.
A túra 85, 65 és 50B távja része a Budapest Kupának.
A PIROS 85 útvonalának GPS trackje
Térkép: a Pilis-és a Visegrádi-hegység (Cartographia 16.), valamint a Budai-hegység
(Cartographia 6.) turistatérképei.
Kérjük, hogy poharat mindenki hozzon magával, mert eldobható pohár nem lesz!
-- Nagykovácsiban az ellenırzıpont nem a piros jelzésen, hanem a templom melletti
plébánián van! A fıút elıtt balra fordulva megkerülünk egy háztömböt, majd a fıútra
érve, jobbra 400 méter! Ezt a szakaszt, oda-vissza kell megtenni! -ITRA - Kvalifikációs futam
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