
Ismertető 

A VIRTUALFUTOK.HU NYITÓFUTAMÁRA MEGNYITOTTUK A NEVEZÉST! 
Jelentkezz az elsők között kedvezményes áron, a három választható táv egyikére. 
  

Teljesítsd fél-, negyed-, vagy nyolcadmaratoni futamunkat, és légy büszke tulajdonosa egy 
nagyon szép, egyedi FINISHER éremnek, és egy vidám, prémium minőségű technikai 
pólónak. NE FELEDD! Nevezésed egy részével támogathatsz egy általad kiválasztott 
alapítványt! 

Ne halogasd, a nevezést! Az olimpiai bajnokaink tiszteletére, az OLIMPIAi játékok alatt extra 
kedvezménnyel indulhatsz futamunkon! 

A COFIDIS MAGYARORSZÁG JÓVOLTÁBÓL AZ ELSŐ HÚSZ KEREKESSZÉKES 
VERSENYZŐNK NEVEZÉSE INGYENES! 

• Félmaraton (21,1 km) 
• Negyedmaraton (10,5 km) 
• Nyolcadmaraton (5,25 km) 

NO LIMIT! Szintidő nincs, nálunk tényleg a részvétel a fontos. Győzd le ÖNMAGAD! 

Verseny adatok 

Verseny VIRTUALFUTOK.HU - A NYITÓFUTAM 

Dátum 2016.09.16 - 18 

Helyszín A VILÁG BÁRMELY PONTJÁN 

Fontos dátumok 

2016.09.18 Nevezési határidő 

2016.09.21 Eredmény leadási határidő 

2016.09.22 Eredményhirdetés 

Nevezési díjak 

6 990 Ft Nevezés + befutócsomag az OLIMPIA alatt, 2016.08.21-ig 

7 990 Ft Nevezés + befutócsomag 2016.08.22-tól 2016.09.04-ig 

8 990 Ft Nevezés + befutócsomag 2016.09.05-től 2016.09.18-ig 
> EGY FUTÓVERSENY-SOROZATRÓL VAN SZÓ, aminek választott távját egy  

> megadott időintervallumon belül (három nap) A VILÁG BÁRMELY PONTJÁN  

> teljesítheted. Egy olyan versenylehetőséget biztosítunk ezzel,  

> aminek teljesítéséhez nem kell egy konkrét helyszínen megjelenned,  

> és nem kell konkrét időponthoz alkalmazkodnod. 



> 

> KIKNEK AJÁNLJUK A VIRTUALFUTOK.HU FUTAMAIN VALÓ RÉSZVÉTELT? Akiknek  

> nincs idejük, módjuk hagyományos versenyek időpontjához  

> alkalmazkodni. Akiknek problémát jelent a versenyek helyszínére való  

> eljutás. Azoknak, akik nem szeretnek tömegben futni. Azoknak, akiket  

> frusztrál a szintidől. Azoknak, akik gyűjtik és értékelik az egyedi  

> befutóérmeket, pólókat. Azoknak, akiket motivál, ha futásuk nem  

> kizárólag öncélú, hanem a versenyen való részvételükkel  

> rászorulóknak segíthetnek. Azoknak, akik a jelenleginél is több  

> versenylehetőségre vágynak. 

> MI A TEENDŐD, HA RÉSZT SZERETNÉL VENNI A VERSENYEN? 1. A  

> virtualfutok.hu oldalon benevezel a választott távra (negyed-,  

> nyolcad-, vagy félmaraton). 2. Bármilyen okostelefonos  

> futóalkalmazással rögzíted a futásod, majd annak linkjét, vagy egy  

> screenshotot (képernyőfotó a telefonról) elküldesz nekünk. 

> 

> ÉS AMI TALÁN A LEGFONTOSABB: ha a virtualfutok.hu versenyén veszel  

> részt, nem csak önmagadért futsz. Ha indulsz egy futamon, HÁROM  

> KARITATÍV SZERVEZET közül TE választhatod ki, a nevezési díjad egy  

> részével melyiket szeretnéd támogatni. 

> 

> Előre is köszönöm, 


