
I. Sáfár-hegyi terepfutó  

Őrség, Magyarlak 2016. február 28. 

                                                                 versenykiírás                                              Futónaptár.hu 

Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE  

Telefon: 30/3476356, e-mail: tajfutas@outlook.hu  

 

Rajt: 2016. február 28. (vasárnap) 11.00 óra Művelődési Ház, Magyarlak, Kossuth Lajos utca 173. 

 

Jelentkezés: 8:00-10:30-ig a magyarlaki Művelődési Házban  

Cél: Művelődési Ház Magyarlak  

 

12,5 km-es táv leírása: A futók a Magyarlaki Művelődési Háztól indulva felfutnak először a magyarlaki Szőlő-hegyre, 

érintik a Szent-kutat, majd felfutnak a Sáfár-hegyen lévő Mária kápolnához. Innen déli irányba a Háromházi-patak 

forrásvidékére tart az útvonal a sárga sáv turistajelzésen, majd a zöld sáv turistajelzésen a Hársas-tó melletti Vörös-hegy 

oldalában kanyarodik vissza Magyarlakra. Az útvonalat végig narancssárga szalagozás jelöli.  

GPS track a tervezett útvonalról: 

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=2F12F6B516ACD3274EC361F80799998C.fe3?fileId=coiymsracmkgznbd 

Kategóriák:  

Férfiak: F20 (-1999) F21 (1995-1977), F40 (1976-1967), F50 (1966-1957), F60 (1956-)  

Nők: N20 (-1999) N21 (1995-1977), N40 (1976-1967), N50 (1966-1957), N60 (1956-) 

Az egyes kategóriák akkor kerülnek külön értékelésre, ha azokba legalább 5 előnevezés érkezik. 

Díjazás: Valamennyi induló egyedi emlékérmet kap, ill. email-ben igényelhető a verseny oklevele. A külön értékelésre 

kerülő kategóriában az első három helyezettnek éremdíjazást és a győzteseknek tárgyjutalmat biztosítunk.  

Időmérés: A versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját SportIdent chipje, 

kérjük nevezéskor a számát megadni! Akinek nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 300 Ft/db áron. 

Nevezési díj:  előnevezéssel február 24-ig 2000 Ft/fő február  24-e után és a helyszínen: 3000 Ft/fő 

Runcard kártyával rendelkezőknek előnevezés esetén 300 Ft kedvezményt biztosítunk a nevezési díjból. A 

kedvezményes előnevezési díj a részvételi költség (nevezési díj + chip bérleti díja, ha nincs saját) legkésőbb február 24-ig 

történő átutalása esetén érvényes.  Átutalási számlaszám: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078-10009172  

Közleményben kérjük feltüntetni az induló nevét és hogy „Sáfár-hegyi terepfutó”! 

Nevezés online: www.vbtse.hu/nevezes oldalon, e-mailben a  tajfutas@outlook.hu címen  

E-mailes nevezéskor kérjük az alábbi adatok megadását: név, születési idő, lakcím, ha van, akkor egyesület, illetve ha van 

saját Sportindent chip, akkor annak a száma  

 

Szállás saját felszereléssel a Művelődési Házban szombat éjszaka:  1000 Ft/fő  a szállás 18:00-tól foglalható el 

 

További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356  

Szolgáltatás a Célban: A befutóknak meleg teát és egy kis finomságot biztosítunk a célban.  

A Művelődési Házban zuhanyzási lehetőség is biztosított! 

Eredményhirdetés: 13:00-kor a Célban  

 

Partnereink: Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Zoldbolt.hu, Magyarlak Község önkormányzata, Őrségi Nemzeti Park 


