
• VERSENYKIÍRÁS 

• NEVEZÉS 

• RAJTLISTA 

A verseny időpontja: 

2016. február 20. szombat 

Rajt  időpontok: 

S (kisfröccs): 11:00 

M (nagyfröccs)   10:30 

L: (hosszúlépés)  10:00 

A rajt és a cél helyszíne: 

Szálka, Lajvér Borászat 

  S M L 

Távok (km) 14 21 32 

Szintidő (Óra) 2 3 5 

Szintemelkedés (m) 290 490 790 

Frissítőpontok száma 1 2 3 

A rendezők fenntartják az útvonalat módosítás lehetőségének 

jogát, valamint a verseny törlését! Ebben az esetben a nevezési 

díjat visszautaljuk, a később megrendezett versenyre 

érvényesítjük! 

A verseny útvonala ösvényen, kijelölt turista útvonalakon, 

valamint csekély mértékben közúton halad! Kérjük a 



versenyzőket a legkörültekintőbb közlekedésre, az 

idevonatkozó KRESZ szabályok betartására! A szervezők az 

esetlegesen bekövetkező balesetekért nem vállalnak 

felelősségét! 

Kötelező felszerelés távonként: 

• kulacs vagy pohár 

• működőképes mobiltelefon 

• rajtszám átvételkor igazolvány vagy a visszaigazoló email 

nyomtatva 

• Rajtszámot verseny közben jól látható helyen viseld, ne takard 

le! 

Nevezés 

Nevezési létszám távonként maximum 130 fő! 

Nevezés menüpont alatt elérhető felületen 2015. november 23-

tól, 2016. február 12, 24:00 óráig! 

  S táv M táv L táv Póló díja 

2015. december 31-ig 3 500 Ft 4 500 Ft 4 900 Ft 1 500 Ft 

2016.február 12-ig 3 900 Ft 4 800 Ft 5 400 Ft 1 500 Ft 

Helyszíni nevezési díj 4 500 Ft 5 500 Ft 5 900 Ft   

Amennyiben szeretnéd megkapni a rendezvény pólóját, kérjük 

nevezéskor az arra kijelölt rubrikát jelöld be a megfelelő 

mérettel! 



A nevezési díjat valamint a póló díját együtt szíveskedj átutalni! 

A helyszínen csak korlátozott számban és méretben lehet 

megvásárolni! 

A nevezési díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni: 

Rendező: Borvidék Futóegyesület 

Bankszámlaszám: Borvidék Futóegyesület 

Bankszámlaszám: Budapest Bank  10104617-45398600-

01004004 

A versenyre való jelentkezés a nevezési díj befizetésével válik 

érvényessé!  

Nevezési díj beérkezésének határideje 2016. február 12.! 

Ezt követően már csak a helyszínen van lehetőséged nevezni, 

az egyes távok szabad helyeinek függvényében! (max. 130 

fő/táv) 

Nevezési díj tartalmazza: 

• rajtszámot 

•  verseny útvonalának térképét 

• időmérést 

• letölthető oklevelet 

• frissítést 

• távonként az első három hölgynek és férfinak a díjazást 

• meleg ételt 

• befutóérmet 

Rajtcsomag felvétel 



S: 8:00 – 10:30 között a rajtban 

M: 8:00 – 10:00 

L: 8:00 –9:30 között a rajtban 

Díjazás 

Távonként 

az első három női és férfi teljesítő külön díjazásban részesül. 

Minden teljesítő letölthető formátumú  oklevelet kap. 

Minden teljesítő befutóérmet kap! 

Időmérés 

A versenyt elektronikus időmérő rendszerrel mérjük! 

Dugóka letéti díja 5000 Ft, amit a versenyt követően azonnal 

visszaadunk! 

Kérjük a letéti díjat 1 db 5000 Ft-os bankjeggyel egyenlítsd ki! 

Szállás 

Szállás lehetőségekért az alábbi elérhetőségeken kérhetsz 

segítséget! 

Szintai Zsuzsanna 

Tel.: 06 30 603 4272 

E-mail: zsuzsanna.szintai@analit.hu 

Web: www.longweekend.hu 

Versenyzők kísérése 

Tekintettel a terepviszonyokra, a versenyzőket sem 

gépjárművel sem kerékpárral nem lehet kísérni! Személyes 

frissítésre az arra kijelölt frissítő pontokon van lehetőség! 



Frissítés 

A frissítőállomásokon vizet, kólát, izo italt, gyümölcsöt, 

olivabogyót, sajtot, sóskekszet, csokit, sót vehetnek magukhoz 

a résztvevők. 

A célban minden résztvevő számára meleg ételt biztosítunk. 

A frissítőállomásokon műanyag pohár nem áll rendelkezésre! 

Versenyző saját maga gondoskodik pohárról vagy kulacsról! 

Környezetvédelem 

• Kérjük óvd a természetet, 

• ne szemetelj, 

• az erdőben ne hangoskodj! 

Elsősegélynyújtás 

A verseny időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtó áll 

készenlétben. A résztvevőknek azonban tudomásul kell 

venniük, hogy a terep jellege, adottságai miatt az 

elsősegélynyújtó kijutása egy esetleges sérülés helyszínére 

időigényes lehet. Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten 

ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha 

szükséges, segítenie az esetleg balesetet szenvedett 

sporttársának. 

Felelősség 

Bármely versenyző egészségi állapotából, 

felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből 

származó balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak 

felelősséggel. 

Szerzői jogok 



A versenyen a résztvevőkről fényképek, videó-felvételek 

készítünk, ezek szerzői jogát a rendezők birtokolják, azt 

szabadon felhasználhatják. 

                                                                                                                                                  

Futónaptár.hu 


