
 
Lókúti Mikulás  

szabadidősport rendezvény 
terepfutó verseny 

versenykiírás 
2016. december 4. vasárnap 

                                                                                                                         futónaptár.hu 
Szervezők: Lókút SE és a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
főszervező: Hites Viktor telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@outlook.hu 
 
Helyszín: Lókúti volt kocsma, Lókút  Bem József u. 36.  
 
Leírás: A terepfutó verseny pályája a Lókút környéki, mezőkön és erdőkben kerül kijelölésre szalagozással.  

Rajt: 2016. december 4. (vasárnap) 11.00 óra 
 
Jelentkezés: december 4-án 8:00-10:30-ig a volt kocsma épületében  
cím: 8425 Lókút, Bem József u. 36.  

Honlap: http://lokuti-mikulas.webnode.hu/ 

Frissítés: tea, víz, szaloncukor, alma, és csokis keksz 

Távok, versenyszámok és meghirdetésre kerülő kategóriák: 

Félmaraton férfi és női 16-19, 20-35, 36-49, 50+ évesek  

10 km  férfi és női 13-14, 15-19, 20-35, 36-49, 50+ évesek 

5 km  férfi és női 10-12, 13-14, 15-19, 20-35, 36-49, 50+ évesek 

2 km  fiú és lány 3-5, 6-7, 8-10, 10-12, 13-14 

Nevezési díjak:       

november 21- november 28-ig 

Félmaraton:  3200 Ft/fő       
5 és 10 km:  2700 Ft/fő       
2 km:   1000 Ft/fő       
váltó:   2700 Ft/fő 

november 28-a után és a helyszínen: 

Félmaraton:  3700 Ft/fő       
5 és 10 km:  3200 Ft/fő       
2 km:   1500 Ft/fő       
váltó:   3200 Ft/fő 

Runcard kártyával rendelkezőknek november 28-ig történő előnevezés esetén 500 Ft kedvezményt adunk a 
nevezési díjból. Lókúti lakosoknak 50 % nevezési díj kedvezmény. 
 
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! 

Nevezési cím: on-line nevezés: www.vbtse.hu/nevezes E-mailen: tajfutas@outlook.hu 

E-mailen történ nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni: Név, Születési dátum, Lakcím, ha van 
akkor az egyesület és a saját Sportident Chip száma. 
 
Díjazás: A verseny minden résztvevője mikulás csomagot kap, a futóverseny teljesítői egyedi emlékérmet 
kapnak. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés érkezik, az első három helyezettnek 
éremdíjazást a győztesnek tiszteletdíjat biztosítunk.  

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, 14 éves korig a dugóka bérlet díjmentes.  
 
További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356 
 
Ellátás a célban: meleg tea, és házi finomságok 
 
Mikulás akció: Idén is sok szeretettel várjuk az indulók adományait a lókúti lakásotthon és a lókúti rászoruló 
gyerekek számára, amelyet mikulásra szóló ajándékként továbbítunk a számukra. 

Együttműködő partnereink: Keller cukrászat, zoldbolt.hu, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Bakony 
Szíve Turisztikai Szövetség, Pénzesgyőr Önkormányzata, Bakonyerdő Zrt. 


