
 
VIII. Bakony Félmaraton 

terepfutó verseny 
versenykiírás 

2015. november 8. vasárnap 

 

Útvonal: Zirc - Csesznek 
Rajt: Reguly Antal Múzeum, Zirc Rákóczi tér 10. 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@freemail.hu                                                                                  Futónaptár.hu 
 
Leírás: A 21,1 km-es terepfutó verseny idén ismét Zircről rajtol, és a Bakony talán legszebb szurdok-völgyén a Cuha-
szurdokon halad végig, hogy aztán a Zörög-tető északról történő megkerülése után Cseszneken a Vár alatt érkezzenek 
be a Célba. A verseny során 260 méter szintkülönbséget is le kell küzdeniük a versenyzőknek. Csaknem végig széles 
erdei utakon halad az útvonal csak a verseny elején és végén van egy-egy rövid betonos szakasz. Több helyen át kell 
kelni a Cuha patakon. Frissítést két helyen 8,6 és 13,5 km-nél biztosítunk a versenyzők számára. 

Rajt: 2015. november 8. (vasárnap) 11.00 óra, Reguly Antal Múzeum Zirc  
 
Jelentkezés: 8:00-10:30-ig Reguly Antal Múzeum Zirc, Rákóczi tér 10.  

Cél: Erzsébet Vendégház, Wathay F. u. 55-57. 
 
Frissítő állomások: 8,6 km-nél Porva-Csesznek vasútállomás melletti erdei pihenőnél és 13,5 km-nél a Vinye melletti 
Kő-pince forrásnál, a frissítő állomások kínálata: víz, izotóniás ital, csoki, banán, alma 

Kategóriák:  Férfiak: ifjúsági: 16-19 év, felnőtt: 20-34 év, szenior 35-49 év, masters 50+  
Nők: ifjúsági: 16-19 év, felnőtt: 20-34 év, szenior I. 35-49 év, masters 50+ 
 
Díjazás: Valamennyi teljesítő egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés 
érkezik, az első három helyezettnek éremdíjazást biztosítunk. A férfi és női abszolút győztes egy évig védi a verseny 
vándorkupáját. 
 
Nevezési díj: október 20.-ig 2200 Ft/fő, november 1-ig. 3200 Ft/fő november 5-ig 3700 Ft/fő, helyszínen: 4200 Ft/fő 
Runcard kártyával rendelkezőknek legkésőbb november 5-ig történő előnevezés esetén 200 Ft nevezési díj 
kedvezményt biztosítunk. 
 
Nevezési cím: on-line nevezés: www.vbtse.hu/nevezes e-mailen: tajfutas@outlook.hu 
 
A versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját dugókája, kérjük nevezéskor a 
dugóka számát adja meg! Akinek nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 300 Ft/db áron.  
 
További információ: http://bakony-felmaraton.webnode.hu/ 

Hites Viktor tajfutas@freemail.hu, mobil: 30/3476356 
 
Tésztaparti: A verseny végén minden indulót vendégül látunk egy tésztapartin (aranygaluska, vagy almás pite).  

Szállítás: A Célból a rajtba igény esetén különbuszos szállítást szervezünk, amelynek díja 600 Ft/fő, a szállítási igényt 
legkésőbb november 5-ig jelezni kell a rendezőség felé. Csomagszállítás díja a rajtból a célba 200 Ft/csomag. 

Parkolás: Kérjük, parkoláskor Cseszneken a temetőnél lévő parkolót használjátok, az Erzsébet Vendégház utcájába 
csak azok hajtsanak be, akik ott szállnak meg, mert különben elálljátok a befutót!  
 
Szálláslehetőségek Zircen és a környéken: 
Amber Vendégház http://ambergvendeghaz.hu 
Forrest Hills Biohotel http://foresthills.hu 
Szépalma Hotel www.szepalma.hu 

Együttműködő partnereink: Plasticor Kft., zoldbolt.hu, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Erzsébet vendégház, 
Porva-Csesznek turista ház, Szépalma Hotel 

                                                                                                                                                                 


