
• Panhellen HUNfoglalás Kékes 
Vertikál 2016. december 03                                        futónaptár.hu 

VERSENY INFÓK ÉS NEVEZÉS 

Magyarország első vertikális akadályfutó versenye a Kékestetőn! 2,5 km meredeken felfelé. 
De hogy ne legyen túl könnyű, több mint 13 akadályon kell keresztülverekedned magad. 
Mindez tetézve a hideggel, a köddel és talán még hóval is… 

Szállj harcba a Kékes sípályán, küzdj az értékes nyereményekért, és még a Mikulással is 
találkozhatsz! A célban pedig igyál egy eredeti Panhellen protein forrócsokit! 

A gyerekekre is gondoltunk: számukra megszervezzük a BIO4U Mikulás Futamot. 
A versenyek után DJ, zene, hütte buli, forraltbor és egy fergeteges hegycsúcs party vár a 
HUNok társaságában! 

Lesznek látványos kihívások is, ahol tesztelheted erődet, ügyességedet és kitartásodat; 
természetesen értékes nyereményekért megy majd a harc! 

Gyere el december 3-án az ország tetejére, Magyarország első Vertikális Akadályfutó 
versenyére, a Panhellen Hunfoglalás Kékes Vertikál-ra! 

Szálláslehetőség : 
Mátraházai Edzőtábor 
Árak : 
Csak a Hunfoglalás vendégeinek egyedi ár: 
4600 Ft/ Fő / éj (elhelyezés 2 ágyas szobákban) 
Létesítményhasználat : 1000 Ft / fő (tusolási lehetőség, szauna, jacuzzi) 
Kitöltendő dokumentum 

Fizetési információk: 

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 53200118-11097332 

Számlavezető bank: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 

A kedvezményezett neve: Sport az Egészségért Egyesület 5600 
Békéscsaba, Kazinczy Ltp. 29/C 

Utalási közlemények: Név,regisztrációs szám 

Kérjük, hogy a fizetésnek tegyél eleget 3 banki napon belül, különben a regisztrációd 
automatikusan törlődik! 

Reméljük a verseny előtti és utáni időtöket kellemesebbé tudjuk tenni ezzel !:) 

Felnőtt verseny:  



Kezdés: 9:00-tól 
Táv: kb. 2.5 km, 300 m szintkülönbség, 13+ akadály 
Online nevezési díj: (a lenti nevezési lap kitöltése december 1-jéig) 
2016.10.23 – 10.30-ig – 5990 Ft 
2016.10.31 – 11.10-ig – 6500Ft 
2016.11.11 – 11-18-ig – 6990 Ft 
2016.11.19 – 11-23-ig – 7500 Ft 
Helyszíni nevezés : 8900 Ft 

Mit kapsz ? 

• mikulás sapka 
• magyar zászlós rajtszám 
• egyedi érem 
• eseményfotók 
• frissítés a célnál 
• Panhellen protein forrócsoki 
• hütte buli kifulladásig 

Korosztályok : 
15-16 év 
17-20 év 
21-30 év 
31-42 év 
42-50 év 
51 felett 

Egyéb infók: 

FIGYELEM ! 
Abban az esetben ha a regisztrálók száma eléri a tervezett maximumot, további futamokat 
indítunk ! 

A helyszínen étkezési és tisztálkodási lehetőség mindenki számára biztosított. 
A megszokott módon a Gyermekétkeztetési Alapítvány a helyszínen adománygyűjtést tart. 
Légy nagylelkű #HUN, gondoskodj a rászorulókról, tegyél be legalább egy tartós 
élelmiszercsomagot a piros futószett mellé. 
Kérdések, kérések: info@hunfoglalas.com 

 


