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Terepfutó verseny és Teljesítménytúra versenykiírása 

  
  
A verseny védnöke: Táp Lászlóné Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, 

Görbehalom Településrészi Önkormányzat elnöke 

A verseny helye, időpontja:       Sopron-Brennbergbánya, 2015.06.14 vasárnap 

A verseny rendezője: Sopron Város Polgármesteri Hivatal, SMAFC Tájfutó 
Szakosztálya, 

SMAFC Tájfutó Sportjáért Alapítvány, Sopron-Trail 

A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása és a terepfutás népszerűsítése, 
a Soproni-hegység vadregényes részeinek bemutatása. A verseny helyszínén 
terepfutó versenyt még nem rendeztek. 

A versenyt, Sport Ident (SI) elektronikus pontérintés és időmérő rendszer 
alkalmazásával rendezzük. 

Olvasd el az ismertetőt! 

  

A verseny megközelítése: autóval közúton vagy 3-as helyi járatú busszal Sopronból 

Verseny/túra távok: 

Futás:                       25.9 km                      800 m szint                

                                                10.7km                      370 m szint                

                                                 5.9 km                      200 m szint                

                                             1 500 m 

 500 m 

  

Túra:                         25.9 km                      800 m szint                

                                                10.7km                      370 m szint                

  5.9 km                      200 m szint    

Extra kihívás! 

A Soproni hegység egyik legszebb emelkedőjén külön időmérést is alkalmazunk, az 
itt legjobb időt teljesítő versenyzőt különdíjban részesítjük! Ez a szakasz csak 
a 25.9  és a 10.7km-es távon szerepel és csak akkor érvényes, ha a versenyző a 
teljes távot teljesíti. 

  



Futás kategóriák:  25.9 km                      F-N     18-40, 41-55, 56- 

                                    10.7 km                      F-N     14-17, 18-40, 41-55, 56- 

                                      5.9 km                      F-N     10-12, 13-14, 15-17, 18- 

                                   1500 m                        F-N     4-5, 6-7, 7-8, 9-10 

                                     500 m                        F-N     4-5, 6-7, 7-8, 9-10 

Rajt:          

Táv Futás Túra 

25.9km 08:30 08:00-10:00 

10.7km 10:00 09.00-10:00 

5.9km 10:30 09.00-10:00 

1.5km 10:10 

 

500m 10:20 

 

  

Eredményhirdetés tervezett ideje: 12:30 

A rajt és cél helyszíne: Brennbergbánya  főtere 

Versenyközpont: Brennbergbánya Kultúrház    

A verseny útvonala: 

Többnyire erdei utakon, néhol letérve a jelzett utakról a terep szépségeit 
megmutatva, futható erdőben kerül megrendezésre. Az útvonalat jól látható 
jelzésekkel jelöljük az ellenőrző pontokon versenybírók segítenek az SI rendszer 
használatában és a továbbhaladásban. 

A pályákon előre meg nem adott helyeken is lesznek  SI  időmérő pontok!!! 

  

A pályák nyomvonalai, szintmetszetei az alábbi pályaadatokra kattintva 
megtekinthetők: 

25.9 km: Erdei utakon és futható erdőben, kijelölt útvonalon , 800 m 
szintkülönbséggel. 

10.7 km: Erdei utakon és futható erdőben, kijelölt útvonalon , 370m 
szintkülönbséggel. 

5.9 km: Erdei utakon, kijelölt útvonalon , 200m szintkülönbséggel. 

1.5 km: Erdei utakon, kijelölt útvonalon , 60m szintkülönbséggel. 

A pályák gps-re, google maps-ba tölthető formátumban ide kattintva letölthetők. 



  

Frissítés: A 25.9 km-es és a 10.7 km-es távokon biztosít a rendezőség. 

Ajánlott felszerelés hosszútávon: kulacs vagy pohár, működőképes telefon 

Nevezés/regisztráció: ITT az online oldalon. 

A részvételi költségek:                

Táv 

Futás Túra 

Nevezés 
2015.06.10-ig 

Nevezés 
2015.06.10 

után 

Nevezés 
2015.06.10-ig 

Nevezés 
2015.06.10 

után 

25.9km 2500Ft 3000Ft 500Ft 1000Ft 

10.7km 1500Ft 2000Ft 500Ft 1000Ft 

5.9km 1000Ft 1500Ft 500Ft 1000Ft 

  

A futáson induló 18 év alattiak 2015.06.10-ig történő nevezés esetén további 500 Ft 
kedvezményre jogosultak. Az 500 m-es és az 1 500 m-es gyermek versenyen a 
részvétel díjmentes. 

A részvételi költséget a helyszínen kell fizetni. 

A futásnál az időméréshez szükséges SI dugóka bérleti díja 200 Ft, ha van saját SI 
dugókád, akkor a számát a nevezési lapon add meg! 

SI dugóka bérlés esetén a dugókáért 5 000,- Ft letéti díjat vagy igazolványt kérünk 
letétbe, amit a verseny után SI dugóka ellenében visszaadunk. A SI dugóka 
elvesztése esetén fizetendő összeg 9 000 Ft. 

Kérjük, hogy amennyiben a nevezésed ellenére a rendezvényen nem tudsz részt 
venni azt e-mailben jelezd felénk. 

A futók részvételi költsége tartalmazza: 

• Jó hangulatot. Hozd magaddal Te is. 
• Rajtszámot. 
• SI rendszerű időmérést. 
• Frissítést a frissítőpontokon és a célban. 
• Minden célba érkező kap egy egyedi készítésű emlékérmet. 
• Letölthető oklevelet. 
• Kategóriánként az első három helyezett díjazásban részesül. 
• Meleg ételt a célba érkezőknek. (erdei vad húsból készült gulyás) 

• A verseny közben készült letölthető fotókat. 
• A versenyt. 

A túrázók részvételi költsége tartalmazza: 

• Jó hangulatot. Hozd magaddal Te is. 
• Térképet. 
• Frissítést a frissítőpontokon és a célban. 
• Letölthető oklevelet. 
• Meleg ételt a távot teljesítőknek. 



• A túra közben készült letölthető fotókat. 
• A túrát. 

Jelentkezés: Rajtszám felvétel és egyéni frissítők (csak futás 27 km) leadása 

Táv Futás Túra 

25.9km 07:30 - 08:15 07:30 - 10:00 

10.7km 07:30 - 09:45 07:30 - 10:00 

5.9km 07:30 - 09:45 07:30 - 10:00 

1.5km 07:30 - 09:45 

 

500m 07:30 - 09:45 

 

  

Egyebek: 

Minden futó rajtszámot kap, amelyet jól látható helyen elől kell viselnie. 

A versenyen bárki indulhat, aki eleget tesz a nevezési feltételeknek. 

A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul, a rendezőség a versennyel 
kapcsolatban semmilyen kártérítésre nem kötelezhető! 

A Versenyközpontban büfé működik; öltözési és hideg vizes mosdási lehetőség van. 

A teljesítmény túra szintidejének lejártát követően a pályát nem biztosítjuk. 

Támogatóink: 

TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 

Sopron Város Polgármesteri Hivatala 

HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. 

Sofortimplant Kft. 

  

  

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség! 

További információk:  Molnár Tibor +36 20 432 0268, 

e-mail: sopronitajfutas@gmail.com 

és a www.sopronitajfutas.hu oldalon. 

 


