
 
                 III. Bakonyi Karácsony 

Félmaraton és Minimaraton 
  terepfutó verseny 

versenykiírás 
2016. december 18. vasárnap 

                                                                                                                              futónaptár.hu 

Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@outlook.hu 

Félmaraton útvonala: Bakonybél – Százhalom – Kisszépalmapuszta – Ménesjárás puszta – Szépalma - Száraz-Gerence völgye- 
Bakonybél  

Útvonal térkép: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=eqjgqitapbwllrem 

Minimaraton útvonala: Bakonybél – Százhalom – Száraz-Gerence völgye- Bakonybél 

Útvonal térkép: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=znnkwameylymbeni 

Leírás: Téli terepfutó versenyünk a Kőris-hegy dél-keleti oldalában és lábánál egy csodaszép, várakozásunk szerint nagyobb hó 
esetén is futható dimbes-dombos  tájon vezet. Csaknem végig széles erdei utakon haladnak az útvonalak, amelyekben több helyen 
vannak hosszabb-rövidebb betonos szakaszok. Frissítést a félmaratoni távon féltávnál biztosítunk a versenyzők számára.  A 
versenyt extrém időjárási körülmények között is megrendezzük! 

Rajt: 2016. december 18. (vasárnap) 11.00 óra Bakonybél Faluház 
 
Jelentkezés: 8:00-10:30-ig Bakonybél Faluház, 8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
 
Kategóriák:  
Férfiak: F20 (-1996) F21 (1995-1977), F40 (1976-1967), F50 (1966-57) F60 (1956-) 
Nők: N20 (-1996) N21 (1995-1977), N40 (1976-1967), N50 (1966-57) N60 (1956-) 
 
Díjazás: Valamennyi teljesítő egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés érkezik 
december 14-ig, az első három helyezettnek éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. A férfi és női abszolút győztes egy évig védi 
a verseny vándorkupáját. 
 
Nevezési díjak:  
 
November 21 - December 1-ig: 
Félmaraton  2700 Ft 
Minimaraton 2200 Ft 
 
December 10-ig: 
Félmaraton  3200 Ft 
Minimaraton 2700 Ft 

December 14-ig 
Félmaraton  3700 Ft 
Minimaraton 3200 Ft 
 
December 14-e után és a helyszínen: 
Félmaraton  4200 Ft 
Minimaraton 3700 Ft 

Runcard kártyával rendelkezők december 14-ig történő előnevezés esetén 500 Ft kedvezményt kapnak a nevezési díjból! 
 
Nevezési költségek rendezése:  
A részvételi költséget a nevezés beküldése utáni 3 munkanapon belül kérjük a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
73900078-10009172-es számú bankszámlájára átutalni. Akinek az utalás gondot jelent, kérhet ez alól felmentést a 
tajfutas@outlook.hu címre küldött levélben.  
 

Utaláskor kérjük a közleménybe beírni az induló és a verseny nevét, és távját! 
 
Ha valaki befizette a nevezési díjat, de mégsem tud eljönni a rendezvényre, az átruházhatja a nevezését másra, vagy 
átviheti jövő évi rendezvényünkre. 

Legkésőbb december 14-ig előnevezők között egy Runner 3 sportórát, egy Márti házilekvárja illetve egy Zöldbolt 
ajándékcsomagot sorsolunk ki! 



Nevezési on-line: www.vbtse.hu/nevezes e-mailen: tajfutas@outlook.hu 
E-mailen történő nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni: név, születési év, település, vagy egyesület, illetve ha van a 
saját Sportiden chip száma.  

Versenypóló: A versenyre emblémázott pamut illetve technikai pólót készítünk, amely december 14-ig rendelhető meg 1600 Ft/db, 
illetve 2000 Ft/db áron, a pólóra saját név is kérhető 500 Ft-os plusz díj fizetése mellett.  

Időmérés: 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.  

Bakonyi terepfutó versenysorozat eredményhirdetése: A versenyen kerül sor a Bakonyi terepfutó versenysorozatunk összetett 
eredményhirdetésére!  

További információ: http://bakonyi-karacsony.webnode.hu/ Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356 
 
Ellátás a célban: A verseny végén tárkonyos vadragu leves, meleg tea, forralt bor és karácsonyi finomságok várják a célba 
érkezőket.  

Együttműködő partnereink: Bakonybél község önkormányzata, zoldbolt.hu, Tomtom Sportórák, Veszprém megyei Tájfutó 
Szövetség, Bakony Szíve Turisztikai Szövetség 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 


