
Eplényi hegyifutó

 

                                                                                                                             

Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE

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

Rajt és Cél: Eplény Bringaréna 

Jelentkezés: 7:30-8:30-ig az Eplényi Síházban a Bringaréna központjában

Rajt: 9:00  

Útvonal: A hegyifutó 12 km-es útvonala végig szalagozott, erdei utakon és 
parkerdőben a szomszédos Mészmán-tető
libegő végállomását, a futóknak mintegy 
 
A tervezett útvonal GPS trackje: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vhxiqlxnjrmbqijo
 

Kategóriák:  
Férfiak: F 16 (-2000), F20 (1996-1999) F21 (1995
Nők: N16 (-2000), N20 (1996-1999) N21 (1995

Díjazás: Minden induló emlékérmet kap, azokban a 
három helyezettnek éremdíjazást és tárgyjutalmat 
oklevelét.  

Nevezési díj:  
július 26-ig 1700 Ft/fő, augusztus 3-ig 22
Runcard ill. Spuri kártyával rendelkezőknek

Nevezés: on-line: www.vbtse.hu/nevezes
Nevezéskor az alábbi adatokat kérjük megadni: Név, Születési dátum, Lakcím, Egyesület, ha van.
A versenyen a SportIdent elektronikus idő
a dugóka számát megadni! Akinek nincs,
 
Nevezési költségek rendezése:  
A részvételi költséget a nevezés beküldésének id
10009172-es számú bankszámlájára átutalással kérjük rendezni legkés
jelent, kérhet ez alól felmentést a tajfutas@outlook.hu
 
Aki nem utalja át a nevezési költségeket a határid
helyszíni nevezési költség kerül felszámításra!

További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu

Szolgáltatások a célban: Frissítő és fitness saláta minden befutónak. Fürdési lehet
% kedvezmény az Eplényi Libegő jegyárából.

Eredményhirdetés: 11:30-kor a Célban 

Együttműködő Partnereink: Eplényi Libeg
Tájfutó Szövetség, Zoldbolt.hu, Bakony Szíve Turisztikai Szövetség, 
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma, 

 
 

Eplényi hegyifutó 
terepfutó verseny 

2016.08.13. 
versenykiírás 

                                                                                                                                     futónaptár.hu   

Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 

tajfutas@outlook.hu 

az Eplényi Síházban a Bringaréna központjában 

útvonala végig szalagozott, erdei utakon és ösvényeken halad, 
tetőn és a Som-hegy oldalában. A verseny érinti a kis 

 végállomását, a futóknak mintegy 410 méter szintkülönbséget is le kell győzniük a verseny során.

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vhxiqlxnjrmbqijo

1999) F21 (1995-1977), F40 (1976-1967), F50 (1966-1957), F60 (1956
1999) N21 (1995-1977), N40 (1976-1967), N50 (1966-1957), N60 (1956

Minden induló emlékérmet kap, azokban a kategóriákban, amelyekbe legalább 5 el
és tárgyjutalmat biztosítunk, valamennyi teljesítő e-mailben igényelhet

ig 2200 Ft/fő augusztus 3 után és a helyszínen: 2700 Ft/f
őknek augusztus 3-ig történő előnevezés esetén 200 Ft

www.vbtse.hu/nevezes, e-mail: tajfutas@outlook.hu 
alábbi adatokat kérjük megadni: Név, Születési dátum, Lakcím, Egyesület, ha van.

versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját dugókája
, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőség

A részvételi költséget a nevezés beküldésének időpontja alapján a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078
es számú bankszámlájára átutalással kérjük rendezni legkésőbb augusztus 4-ig. Akinek az utalás gondot 

tajfutas@outlook.hu címre küldött levélben.  

Aki nem utalja át a nevezési költségeket a határidőig, és e-mailben sem kér felmentést el
helyszíni nevezési költség kerül felszámításra! 

tajfutas@outlook.hu , mobil: 30/3476356 

 és fitness saláta minden befutónak. Fürdési lehetőség a
jegyárából. 

 

Eplényi Libegő és Bringaréna, Eplény község önkormányzata, 
Tájfutó Szövetség, Zoldbolt.hu, Bakony Szíve Turisztikai Szövetség, Amberg Vendégház
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma, Mókus büfé Eplény

 

futónaptár.hu    

ösvényeken halad, az eplényi 
. A verseny érinti a kis Ámos-hegy tetejét, a 

zniük a verseny során. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vhxiqlxnjrmbqijo 

1957), F60 (1956-)  
1957), N60 (1956-) 

kbe legalább 5 előnevezés érkezik, az első 
mailben igényelheti a verseny 

a helyszínen: 2700 Ft/fő 
00 Ft kedvezmény! 

alábbi adatokat kérjük megadni: Név, Születési dátum, Lakcím, Egyesület, ha van. 
 rendszert alkalmazzuk, akinek van saját dugókája, kérjük nevezéskor 

őséget 300 Ft/db áron. 

pontja alapján a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078-
ig. Akinek az utalás gondot 

mailben sem kér felmentést előzetesen annak a 

őség a Holle Anyó panzióban. 20 

Eplény község önkormányzata, Veszprém megyei 
Amberg Vendégház Zirc, Hóvirág panzió Porva, 

Mókus büfé Eplény 


