
Pilis Vertikál futóverseny 2016  

Rendezés ideje:  
szombat, 2016, március 12 

„Csak fel a Pilisre!” 

Táv: 6,5km Szint: 550m - Kicsit aszfalt, kicsit terep! 

Limitált résztvevıi létszám! Az elsı 200 fı nevezését tudjuk elfogadni! 
(A nevezési díjak beérkezését vesszük figyelembe!) 
A limitált résztvevıi keretet nem befolyásolják a rendezvény VIP résztvevıi! 

Indítás Pilisszántóról 10 másodpercenként! (Pilisszántó SPORTPÁLYA) 
/Mivel nem tömegrajt lesz, így nem bízhatsz benne nyersz, ha elsı vagy!/ 

Elsı rajt: 10 óra! (Minden induló elıre meghatározott sorrendben indul! Az esetleges 
elkésık, a mezıny végén tudnak elindulni!) 
Öltözési lehetıség, csomagmegırzés, rajtszám átvétele: 8 órától! (9:45-ig!) 

OUTDOOR KID gyerekfutam 

A Gyerek kategóriában, azaz 14 év alatti indulók, a mezıny elején indulnak! 

Eredményhirdetés a futók leérkezése után Pilisszántón! (~13:30-14 óra között) 

Nevezési idıszak: 2015.12.28-tıl, 2016.02.29-ig 

Nevezési díj: 3500 forint 

Amit a nevezési díjért adunk: Rajtszámot, frissítıt, idımérést, a felérkezıknek érmet, 
valamint kategóriánként díjazzuk a leggyorsabb három-három NİI és FÉRFI felfutót! 
(Mindenkor a verseny napján betöltött életkort vesszük figyelembe!) 

Gyerek (14 éves korig) - OUTDOOR KID gyerekfutam 
Felnıtt (14 és 50 év között) 
Senior (50 év felett) 

A verseny idımérése TRAXPACE chipes idımérı rendszerrel történik. A chip letéti díja: 
1.000 forint. Ezt a pénzt a verseny után, a chip leadásakor maradéktalanul visszakapod. 
Minden versenyzı letéti díja, egy saját borítékba kerül, így ugyanazokat a címleteket kapja 
vissza, mint amit leadott. (Zálogtárgyat, igazolványt nem áll módunkban elfogadni!) 

A nevezés a nevezési díj az elızetes nevezés határidejéig történı beérkezését jelenti! A 
nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra kell utalni: 11991119-82804585-00000000 (Erste 
Bank. jogosult: Kimmel Péter)! A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a nevezı 
személy(ek) nevé(ei)t! Külföldrıl érkezı átutalás esetén az összes ebbıl adódó költség a 
feladót terheli! Paypal utalást is fogadunk! (+200 forint) (kimmelpeter@hotmail.com) A kért 
adatokat a magyarvandorok.hu oldalon kérjük megadni! Ha valaki az elızetes nevezése 



ellenére valamilyen oknál fogva mégsem tud a rendezvényen részt venni, akkor pénzt vissza 
nem fizetünk, de az elınevezési idıszakban lehetıség van annak egyszeri átruházására! 

Minden rendezvényünk céljában/céljaiban, lehetıség van elınevezni következı 
rendezvényünkre, amennyiben az beleesik az elınevezési határidıbe! (Nevezési adataid 
megadásával és a nevezési díj megfizetésével!) 

 


