
Pátyi Terepfutás 

Ha itt az ősz, akkor természetesen Pátyi Terepfutás! A verseny most is a Pátyi Sportegyesület és a Gyaloggalopp 

Sportiroda közös szervezésében kerül megrendezésre. 

Dátum: 2014. szeptember 21, vasárnap. 

Versenyközpont: 

Páty, focipálya 

2071 Páty, Rákóczi út 65 

GPS koordináták: 47.513335, 18.819521 

Megközelíthetőség: 

Autóval Budakeszi, Biatorbágy vagy Zsámbék irányából. Tömegközlekedéssel a Volánbusz járataival 

 

Távok: 

– 500 m 

– 1 km 

– 4 km 

– 14 km 

Terepviszonyok: 

– 4 km: Az útvonal gyakorlatilag végig terepen zajlik. Hullámos, jól futható, változatos pálya. 

– 14 km: Az útvonal gyakorlatilag végig terepen zajlik. Van pár komolyabb emelkedő, de összességében 

közepes nehézségű, jól futható a pálya. 

Rajtok: 

500 m (2008-ban és később születettek): 10:00 

500 m (2006-2007-ben születettek): 10:05 

1 km (2004-ben és később születettek): 10:10 

4 km és 14 km: 11:00 

Nevezési díjak (2014.09.19-ig / 2013.09.19. után és a helyszínen): 

500 m: ingyenes 

1 km: 400 / 600 Ft. 

4 km: 1000 / 1300 Ft. 

14 km: 1400 / 1700 Ft. 

50% KEDVEZMÉNY: 

Sinosz (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) és Naboke (Nagyothallók és Barátaik Országos 

Közhasznú Egyesülete) tagoknak 



15% KEDVEZMÉNY: 

Spuri futókártyával rendelkezőknek. 

A kedvezmények NEM összevonhatók! A nevezési díj a helyszínen fizetendő. 

Online nevezés a lap alján! 

A versenyt az Erőforrás Alapítvány UNITED WAY MAGYARORSZÁG-al együttműködésben szervezzük, a 

nevezési díjból befolyt összeg 10%-át jótékony célra fordítjuk. 

További infók: www.unitedway.hu 

Díjazás: 

– 500 m: 2008-ban és később születettek, 2006-2007-ben születettek: 1-3 helyezetteknek érem. 

– 1 km: 2004-ben és később születettek: 1-3 helyezetteknek érem. 

– 4 km: abszolút 1-3: ajándékcsomag, 2000-ben és később, 1996-1999 között, 1975-1995 között, 1955 és 1974 

között, 1954 és előtte születettek: 1-3 helyezetteknek érem. 

– 14 km: abszolút 1-3: ajándékcsomag, 1996-ban és később, 1975-1995 között, 1955 és 1974 között, 1954 és 

előtte születettek: 1-3 helyezetteknek érem. 

A gyermek távokon (500 m, 1 km) a meghirdetett korosztályoknál idősebbek is elindulhatnak, de őket 

NEM díjazzuk, ezért érdemes a gyerekeket a saját korosztályuknak megfelelő távon indítani! 

Eredményhirdetés: 

500 m, 1 km: egyből a futamok után. 

4 km: 12:30-tól 

14 km: 13:00-tól. 

Frissítés: 

14 km féltávnál víz, a célban pedig minden beérkezőt frissítő állomás vár (víz, izotóniás ital, szőlőcukor, keksz,  

gyümölcs, stb.) 

Tombola: 

A verseny után, az indulók között támogatóink által felajánlott ajándékokat sorsolunk ki! 

Támogatók, együttműködő partnerek: 



sporthirugynokseg.hu 

Sikk-S szépségszalon 

Olimpia Futárszolgálat 

Erőforrás Alapítvány UNITED WAY MAGYARORSZÁG 

Iváncsics Zsolt, a magyar Forrest Gump 

http://www.magyarforrestgump.hu/index.html 

További információk: 

Beda Szabolcs, 06-20-520-5488 

http://gyaloggalopp.com/terepsorozat/paty 

info@gyaloggalopp.com 

Online nevezés: 



 


