
III. Tündér-hegyi terepfutó  

terepfutó verseny  

                                                                 versenykiírás                                         Futónaptár.hu 

Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE  

Telefon: 30/3476356, e-mail: tajfutas@outlook.hu  

 

Időpont: 2016. február 14. vasárnap 

Távok és útvonal:  

25 km 

Balatonalmádiból, Litéren és Királyszentistvánon át vezet a terepfutó verseny útvonala Pétfürdőre. Nagyrészt a 

Balatoni Kék turista út nyomvonalát követjük, de letérünk róla egyrészt, hogy csökkentsük az aszfaltos rész hosszát, 

másrészt hogy még szebb, hangulatosabb ösvényeken futhassatok.  Végig műanyag szalagozás segíti az útvonal 

követését. Bő 500 méter szintkülönbséget kell leküzdeniük a hosszabb távon induló versenyzőknek. A táv több mint 

80 % erdei utakon, ösvényeken, mezőkön halad. Frissítést útközben féltávnál Királyszentistvánon biztosítunk. 

12,5 km 

Királyszentistvánról Pétfürdőre vezető rövidebb táv dimbes-dombos tájon halad. Nagyrészt a Balatoni Kék turista út 

nyomvonalát követjük, de néhol letérünk róla, hogy futhatóbb és még szebb útvonalon haladjon a verseny, minél 

kevesebb aszfaltos résszel. Bő 300 méter szintkülönbség vár a rövidebb távon indulókra. A táv több mint 90 % erdei 

utakon, ösvényeken és réteken halad. 

Rajtok időpontjai és helyszínei:  

25 km 2016. február 14. vasárnap 11:00 óra, Pannónia Kulturális központ, Balatonalmádi,  

12,5 km 2016. február 14. vasárnap 11:45 óra, Faluház, Királyszentistván Fő út 32-34. 

Jelentkezés: 8:00-10:00-ig Pétfürdőn a Sporttelepen, vagy az egyes távok rajtjában legkésőbb a rajt előtt fél órával. 

Cél: Pétfürdő, Sporttelep 

Kategóriák:  

25 km 

Férfiak: F21 (1995-1977), F40 (1976-1967), F50 (1966-1957), F60 (1956-)  

Nők: N21 (1995-1977), N40 (1976-1967), N50 (1966-1957), N60 (1956-) 

12,5 km 

Férfiak: F 16 (-2000), F20 (1996-1999) F21 (1995-1977), F40 (1976-1967), F50 (1966-1957), F60 (1956-)  

Nők: N16 (-2000), N20 (1996-1999) N21 (1995-1977), N40 (1976-1967), N50 (1966-1957), N60 (1956-) 

Az egyes kategóriák akkor kerülnek külön értékelésre, ha azokba távonként legalább 5 előnevezés érkezik. 

Díjazás: Valamennyi induló egyedi kerámia emlékérmet kap, valamennyi teljesítő emailben igényelheti a verseny 

oklevelét. A külön értékelésre kerülő kategóriában az első három helyezettnek éremdíjazást és a győzteseknek 

tárgyjutalmat biztosítunk. Az abszolút győztesek elnyerik, és egy évig őrzik a verseny vándorserlegét.  

Időmérés: A versenyen SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját chipje az kérjük 

nevezéskor a chip számát adja meg! Akinek nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 300 Ft/db áron. 

A chip elvesztése esetén a fizetendő díj 11.000 Ft. 



Nevezés:  

On-line: www.vbtse.hu/nevezes 

E-mailben: tajfutas@outlook.hu  

Nevezéskor kérjük megadni a választott távot, a nevet, a születési időt, a lakcímet, és ha van az egyesületet és a saját 

Sportident chip számát! 

Nevezési díjak:  

25 km január 28-ig 3000 Ft/fő, február 5-ig 3500, február 9-ig 4000, helyszínen: 4700 Ft/fő 

12,5 km január 28-ig 2500 Ft/fő, február 5-ig 3000, február 9-ig 3500, helyszínen: 4200 Ft/fő  

 

Runcard kártyával február 9-ig történő előnevezés estén 500 Ft kedvezmény. 

 

Akkor válik érvényes előnevezéssé a beérkezett nevezés, ha az előnevezés időpontjának megfelelő nevezési költség 

legkésőbb február 10-ig átutalásra kerül a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078-10009172-es számú 

bankszámlájára. 

Amennyiben az előnevező nem tud mégsem részt venni a versenyen, az átutalt nevezési díj átvihető egyesületünk 

bármelyik másik rendezvényére, illetve plusz díj fizetése nélkül átruházható az előnevezés! 

További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356 

Gofri party: A célban minden induló vendégünk egy gofri partira. 

Fürdés: A célban meleg vizes fürdési lehetőséget biztosít a versenyzőknek a Péti Sporttelep.  

 

Csomagszállítás: rajtból a célba 200 Ft/csomag.  

 

Szállítás a Célból a Rajtokba: Legkésőbb február 9-ig lehet jelentkezni szervezett különbuszos szállításra Pétfürdő 

Sporttelepről a Balatonalmádi és Litéri Rajtba. Ár: 1000 Ft/fő, buszindulás 10:30  

 

Eredményhirdetés: 13:30-kor a Célban 

Együttműködő Partnereink: Teljesítménytúrázók Társasága, zolbolt.hu, Plasticor Kft., Veszprém Megyei Tájfutó 

Szövetség, Pétfürdő Sporttelep, Pannónia Kulturális Központ, Királyszentistván önkormányzata 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!  

A versenyt extrém időjárási körülmények között is megrendezzük. 


