Bakony Maraton és Csesznek Félmaraton
„No motor rally” terepfutó fesztivál
versenykiírás

A Bakony Maraton és Csesznek Félmaraton terepfutó versenyekre a „No Motor rally”
rendezvényhez kapcsolódóan kerül sor. Amely számos érdekes programmal várja
Csesznekre és környékére a családokat.
Versenyszámok:
Bakony Maraton
A 42 km-es terepfutó verseny során a futók Csesznekről a Vár alól indulva, elfutnak
Vinyére, majd a Hódosér-völgyén Porvára, innen Szépalma Hotel és Borzavár érintésével
Zircre, majd Gézaházán át érnek vissza Csesznekre. Az útvonal végig szalagozott, és
csaknem végig erdei utakon halad.
Csesznek Félmaraton
A 21 km-es terepfutó verseny során a futók Csesznekről a Vár alól indulva, elfutnak
Vinyére, onnan a Cuha-szurdokon haladnak déli irányba, majd Gézaházán át érnek vissza
Csesznekre. Az útvonal végig szalagozott, és csaknem végig erdei utakon halad.
Rajt: Cseszneki Vár alatti parkoló
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@freemail.hu
Rajt: 2015. május 30. szombat 9:00
Jelentkezés és pólóátvétel:
pénteken 18:00-20:00-ig, ill. szombaton 7:00-8:30 Cseszneken az Erzsébet
Vendégházban
Cél: Erzsébet Vendégház, Csesznek Wathay F. u. 55-57.
Kategóriák:
Férfiak: felnőtt: 18-34 év, szenior 35 – 49 év, masters 50 +
Nők: felnőtt: 18-34 év, szenior 35 -49 év, masters 60+
Kevesebb, mint 5 fő kategóriába történő nevezése esetén a rendezőség fenntartja a jogot
a kategóriaösszevonásra.
Díjazás: Valamennyi a távot teljesítő versenyző egyedi érmet és pólót, valamint két piculát
kap, ami a No motor rally főtéri rendezvényein váltható be különböző finomságokra. A
kategóriák első három helyezettjének éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. A férfi és
női abszolút győztes egy évig őrzi a verseny vándorkupáját.
Időmérés: A versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek
van saját SportIdent chipje az kérjük nevezéskor a chip számát adja meg! Akinek nincs,
annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 200 Ft/db áron.

Nevezési díjak:
Bakony Maraton:
Május 1-ig: 5000 Ft/fő, május 15-ig: 6000 Ft/fő, május 15 után és a helyszínen: 7000 Ft/fő
Csesznek Félmaraton:
Május 1-ig: 4000 Ft/fő, május 15-ig: 4500 Ft/fő, május 15 után és a helyszínen: 6000 Ft/fő
Május 15-ig történő előnevezés esetén Runcard kártyával vagy Spuri aranykártyával
20 % kedvezmény!
Nevezési cím: on-line: www.vbtse.hu/nevezes vagy e-mailen: tajfutas@freemail.hu
Nevezéskor kérjük megadni a versenyszámot, a nevet, a születési évet, az egyesületet
vagy települést, és az igényelt pólóméretet, valamint ha van, a saját SportIdent chip
számát.
További információ: Hites Viktor tajfutas@freemail.hu, mobil: 30/3476356
Tésztaparti: május 29-én pénteken 18:00-20.00-ig az Erzsébet Vendégházban 600 Ft-os
áron.
Parkolás: a temető melletti parkolóban, az Erzsébet Vendégháztól kb. 300 méterre
Speciális szálláslehetőségek az Erzsébet Vendégházban a versenyre:
1 db 4 fős faház 10.000 Ft
1 db 2 fős faház 6.000 Ft
2 db 4 fős Pullmann sátor (matraccal): 1.800 Ft/fő
Sátrazás: 1.000 Ft/fő
Együttműködő Partnereink: Zöldbolt (www.zoldbolt.hu), Teljesítménytúrázók Társasága,
Zöld Bakancs Klub, Plasticor Kft., Hotel Szépalma, Csesznek és Környéke Egyesület ,
Erzsébet Vendégház Csesznek, Rák-tanya, Keller cukrászat
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!

