Versenykiírás

II. Bakonyi Karácsony
Félmaraton és Minimaraton

Futónaptár.hu

terepfutó verseny
2015. december 20. vasárnap
Szervezı: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@outlook.hu
Félmaraton útvonala: Porva - Szépalma – Százhalom – Kisszépalmapuszta – Ménesjárás puszta –
Porva
Útvonal térkép: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bjuwhbqknqjqsugr
Minimaraton útvonala: Porva – Szépalma - Kisszépalmapuszta – Ménesjárás puszta – Porva
Útvonal térkép: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gqhmqrsjkriivqtb
Leírás: Téli terepfutó versenyünk a Kıris-hegy 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 két helyen biztosítunk a versenyzık számára 10,6
és 15,6 km-nél, a minimaratonon kb. 6,2 km-nél. A versenyt extrém idıjárási körülmények között
is megrendezzük!
Rajt: 2015. december 20. (vasárnap) 11.00 óra Porva
Jelentkezés: 8:00-10:30-ig Általános Iskola, 8429 Porva, Székely József u. 2.
Kategóriák:
Férfiak: F15 (2000-1995) F21 (1994-1981), F35 (1980-1966), F50 (1965-1956) F60+ (1955-)
Nık: N15 (2000-1995) N21 (1994-1981), N35 (1980-1966), N50 (1965-)
Díjazás: Valamennyi teljesítı egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább
5 elınevezés érkezik december 14-ig, az elsı három helyezettnek éremdíjazást és tárgyjutalmat
biztosítunk. A férfi és nıi abszolút gyıztes egy évig védi a verseny vándorkupáját.
Nevezési díj:
Félmaraton december 8.-ig 3000 Ft/fı, december 14-ig. 3500 Ft/fı december 18-ig 4000 Ft/fı, a
helyszínen: 5000 Ft/fı
Minimaraton december 8.-ig 2500 Ft/fı, december 14-ig. 3000 Ft/fı december 18-ig 3500 Ft/fı,
a helyszínen: 4000 Ft/fı
Runcard kártyával rendelkezık december 14-ig történı elınevezés esetén 500 Ft kedvezményt
kapnak a nevezési díjból!
Legkésıbb december 14-ig elınevezık között Zöldbolt ajándékcsomagot sorsolunk ki!
Nevezési on-line: www.vbtse.hu/nevezes e-mailen: tajfutas@outlook.hu
E-mailen történı nevezéskor a következı adatokat kérjük megadni: név, születési év, település,
vagy egyesület, illetve ha van a saját Sportiden chip száma.
Versenypóló: A verseny emblémázott technikai pólója december 14-ig rendelhetı meg 2000 Ft/db
áron.
Idımérés: A versenyen a SportIdent elektronikus idımérı rendszert alkalmazzuk, akinek van
saját dugókája, kérjük nevezéskor a dugóka számát adja meg! Akinek nincs, annak a helyszínen

biztosítunk bérleti lehetıséget 300 Ft/db áron.
További információ: http://bakonyi-karacsony.webnode.hu/ Hites
Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356
Ellátás a célban: A verseny végén porvai tárkonyos vadragu leves, meleg tea és karácsonyi
finomságok várják a célba érkezıket.
Szállásajánlataink a verseny helyszínén és a közelben:
Hóvirág Panzió Porva: http://www.hoviragpanzioporva.hu/
Szépalma Hotel: http://szepalma.hu/
Amberg Vendégház Zirc: http://ambergvendeghaz.hu
Ámos Vendégház Eplény: http://www.amosvendeghaz.hu/
Együttmőködı partnereink: Porva község önkormányzata, Plasticor Kft., zoldbolt.hu, Veszprém
megyei Tájfutó Szövetség, Bakony Szíve Turisztikai Szövetség, Hóvirág Panzió Porva, Amberg
Vendégház, Naprózsa Vendégház Fenyıfı
A versenyen mindenki saját felelısségére vesz részt!

