
X. Tárnoki Tófutás 

2014. 05. 11. vasárnap 

VERSENYKIÍRÁS 

BSI Partnerverseny 

13 km-es táv a  29. Wizz Air Budapest Félmaraton 

 felkészülési versenye 

Verseny célja:  Az egészséges életmód és a sport népszerűsítése a futás által,  az 
amatőr sport népszerűsítés, valamint a versenyzés lehetőségének biztosítása Tárnok 
természeti értékeinek megismertetése mellett. 

Versenyközpont: Tárnok,  Egészségház parkolója  (2461. Tárnok, Rákóczi Ferenc 
út 83.) 

  

Nevezési információk 

  

2,7 km 

  

6,5 km 

13 km 

29. Wizz Air Budapest 
Félmaraton felkészülési versenye 

  

26 km 

  
Előnevezés 

Érvényes regisztráció illetve a nevezési díj 
átutalásával válik érvényessé.                                     
Határidő: május 4.                                                    
(Tárnok Sprint SE 10918001-00000027-51460007) 

  

  

1.000 Ft 

  

  

1.500 Ft 

  

  

1.500 Ft 

  

  

2.500 Ft 

Helyszíni nevezés 

8.00-tól az adott futam rajtja előtt fél órával zárjuk a 
helyszíni nevezéseket 

  

1.500 Ft 

  

2.500 Ft 

  

2.500 Ft 

  

3.500 Ft 

Kedvezmények - Tárnoki lakosoknak (lakcímkártyával) 500 Ft/fő kedvezmény az adott 
táv aktuális nevezési díjból                    

- 50%-os nevezési díj kedvezmény a 13km-s távon azon versenyzők 
részére, akik érvényes nevezéssel rendelkeznek a 29. Wizz Air Budapest 
Félmaraton egyéni 21,1 kilométeres távjára, és ezt a BSI-től kapott 
visszaigazoló szelvénnyel vagy e-mail-lel igazolni tudják 

- Spuri Aranykártyával rendelkezők 20% kedvezmény az adott táv 
aktuális nevezési díjából 

- Nagycsaládosoknak (igazolvánnyal) 500 Ft/fő kedvezmény az adott táv 
aktuális nevezési díjából 

Nevezési díj tartalmazza Chipes időmérést, emblémázott pólót, frissítést az útvonalon és a célban 
illetve futócsomagot. 



Díjazás:  Kategóriánként és versenyszámonként az első három helyezett érmet és a helyi vállalkozók 
által felajánlott tárgyjutalmat kap 

Egyéb információk:  A rajtszámot és a chipet a helyszínen lehet átvenni. Az időmérő chip letéti díja 
1.000 Ft.  A rajtszámot elöl, jól látható helyen kell viselni, míg a chipet a cipőfűzőbe kell rögzíteni. A 
célba érkezéskor a chipet azonnal le kell adni, ekkor kapja vissza a versenyző az 1.000 Ft-os letéti 
díjat. Kérjük, hogy a gördülékeny nevezés és chipátvétel miatt a letéti díj összegét pontosan, lehetőleg 
1 db 1.000 forintos bankjegy formájában fizessék be.  

Jótékony futás: Idei versenyünkkel is a Csemete Alapítvány szeretnénk támogatni! Kérjük, hogy 
szívesen támogatja az állami gondozásban fogyatékkal élő gyermekek sportolási és mozgási 
lehetőségét, az a chip kauciós díját, vagyis 1.000 Ft-ot az erre kijelölt gyűjtőládába dobhatja! Minden 
adományt köszönünk! 

Kérjük, hogy mindenki az edzettségi szintjének megfelelő távon induljon. A versenyen mindenki csak 
saját felelősségére vehet részt, az esetleges sportsérülésekért a verseny rendezői felelősséget nem 
vállalnak. Ajánlott a terepviszonyoknak megfelelően alaposan bemelegíteni! A helyszínen állandó 
orvosi ügyelet biztosított. Az értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. Természeti értékek 
megóvása végett a versenyközpont területén és az útvonalon is fokozottan ügyelj a tisztaságra, ne 
szórd el a szemetet! A versenyhelyszín és útvonal eredeti állapotba való visszaállítása nagyon nagy 
feladat, köszönjük, hogy ezzel is segítetted a munkánkat! A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

  

    

2,7 km 

  

6,5 km 

  

13 km 

29. Wizz Air Budapest Félmaraton 
felkészülési versenye 

  

26 km 

  

  

Rajt 
időpont 

  

10.00 óra 

  

Közös rajt: 11.00 óra 

  

  

Útvonal 

  

Egészségház mögötti füves 
focipálya→Benta patak partja illetve 
szántóföld→Berki út előtt fordító→ 

ugyanezen útvonalon vissza 

Egészségház mögötti füves focipálya →Benta patak 
partja illetve szántóföld → Tárnoki Horgásztó → 

ugyanezen útvonalon vissza 

6,5 kilométert futóknak 1 kör 

13 kilométert futóknak 2 kör 

26 kilométert futóknak 4 kör 



 
ÚTVONAL 2,7 km 

ÚTVONAL (6,5 km – 1kör, 13km – 2 kör, 26km – 4 kör) 



Az útvonal végig sík terepen halad. 

  

Mindenkit szeretettel vár a szervező, Tárnok Sprint SE lelkes csapata! 

 


