
 

Oxigén Terepfutóverseny 
A Noszvaji Nagy Tojásvadászat új kategóriája az Oxigén Terepfutóverseny, amely 
a falut ölelő erdei utakon vezet. Két távon lehet indulni: 1 kör 16 km vagy 2 kör 32 
km. 2 tojáspontot kell érinteni, amelyek frissítő állomások is egyben. A versenyt az 
nyeri, aki a tömegrajt után a legrövidebb idő alatt teljesíti a távot, miközben 
begyűjti a 2 tojást is. Ajánlatos gondoskodni a tojások futás közbeni "szállításáról" 
(pl.övtáska, hátizsák)! 
 
Ideje: 2014. április 20. 
 
Helye: Noszvajt kerülő erdei utak 
 
Regisztráció, rajt, cél: Noszvaj, De la Motte- kastély előtt. április 20. 09:00- 09:50 
 
Eredményhirdetés: Noszvaj, De la Motte- kastély előkert 
 
Rajt: tömegrajt 2014. április 20. vasárnap, 10:00 óra 
 
Táv: 1 kör =16 km, 2 kör=32 km 
 
Útvonal: De la Motte-kastély – Kádár út – Várkúti Turistaház - Kövesdi kilátó - 
Novaji kunyhó - Westel- torony - Herceg- oldal- Pocem (Barlanglakások) - De la 
Motte-kastély 
 
Talaj: aszfalt, erdészeti aszfalt, egy illetve két nyomtávos földút 
 
Frissítő pontok: 
 
– Várkúti Túristaház (víz, izotóniás ital, müzli, aszalt gyümölcs) nyitva 10.00-16.00 
óráig 
–Westel torony (víz, izotóniás ital, müzli) nyitva 10.00-16.00 óráig 
 
Kategóriák: 
– Nő 
– Férfi 
 
Nevezési díj: 1.500 Ft 
 
NOSZVAJ KÁRTYÁVAL -50%! 
SPURI ARANYKÁRTYÁVAL -20% 
A nevezési díj tartalmazza: 
– részvételt a versenyen 
– frissítő pontok használatát 
– térképvázlatot 
– célba érkezéskor noszvaji finomságok kóstolóját 
 
A verseny útvonalának leírása: 
 
Az útvonal részletes leírását megtalálhatják az érdeklődők a fővédnökünkkel 
Németh Csaba ultrafutó bajnokkal készült interjúnkban. ITT! 



 
Egyéb tudnivalók, szabályok: 
 
A versenyzőknek a regisztráció során kapott térképvázlaton jelölt útvonalról letérni 
tilos. A nyomvonal a kérdéses helyeken szalagozással jelölésre kerül. Az útvonal 
megtartását a rendezők ellenőrzik. 
 
A versenyzők – különösen ott, ahol a verseny útvonala közutat is keresztez – 
kötelesek betartani a rendezők, forgalomirányítók utasításait. 
 
A versenyzők szemetet csak a frissítő pontokon hagyhatnak, ezen kívüli szemetelés 
kizárással jár! 
 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A verseny közben szerzett 
sérülésekért, esetleges anyagi károkért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 

 


