
Új! Korábban még soha nem volt.  
Trail-O versenyek a Várpalotai Napokon 

 
Az Egészséges Palotáért Egyesület a Várpalotai Napok rendezvénysorozat keretében 
2012.09.02.-én vasárnap Trail-O népszerűsítő, bemutató versenyt, valamint kupaversenyt 
rendez. A sportág a precíz tájékozódáson alapul, több kihelyezett bója közül kell kiválasztani 
a leírás szerinti helyes megoldást. Mozgássérültek és egészségesek egyaránt részt tudnak 
venni rajta, az értékelés kategóriánként külön történik. A pálya gyalogosan és kerekesszékkel 
is teljesíthető, nem igényel különleges fizikai felkészültséget. A helyszínek 
tömegközlekedéssel elérhetők. A versenyek előtt és után a Várpalotai Napok egyéb 
rendezvényei kínálnak tartalmas programokat. 
 
Pályakitűző: Borbély Gábor 
Kategóriák:  Paralympiai 
  Open  felnőtt 
  Open 18 év alatti 
 

Népszerűsítő Trail-O bemutató, Várpalota 
 
A verseny célja a sportág népszerűsítése, megismertetése a várpalotai lakossággal, felhívva a 
figyelmet az esélyegyenlőségre. A bemutató pályája, feladatai egyszerűek, bárki különösebb 
előképzettség nélkül, kényelmes gyalogló tempóban teljesíteni tudja. Akik kedvet kapnak a 
sportághoz, a délutáni inotai kupaverseny keretében egy komoly versenypályán is lemérhetik 
tudásukat. 

 
Helyszín: Várpalota, Piac parkoló-Régi uszoda, Csík Ferenc park. Parkolni a Városháza 
mögötti parkolóban, a piac mellett lehet. Ugyanitt lesz a jelentkezés és a rajt is. 
Tömegközlekedéssel Várpalota Autóbuszpályaudvartól gyalogosan 10 perc Ny-ra a Szent 
István utcán. A Vasútállomástól gyalog 15 perc alatt érhető el, vagy a 14 sz. helyijárattal is 
lehet utazni, a Szabadság téren kell leszállni, onnan 5 perc séta, keleti irányban a Szent István, 
majd a Gárdonyi Géza utcán. 
Rajtolás: 9:30-11:30-ig lehetséges 
Pontmegnevezés: szöveges 
Térkép: Csík Ferenc park, M=1:1500, 2012-ben helyesbített 
Pálya: 6-8 pont 
Nevezési díj nincs 

A résztvevők emléklapot kapnak 
 

Malmos-kupa Trail-O verseny, Inota 
 

Valaha Inotán vízimalmok sora működött. Ennek emlékére kapta versenyünk a Malmos-kupa 
nevet. Egy teljesen új, és kihívásokkal teli terepen biztosítunk versenyzési lehetőséget 
profiknak és amatőröknek egyaránt 
 
Helyszín, rajt: Inota falu, Búcsútér. Parkolni a tér déli és nyugati oldalán lehet, az északin 
nem, mert ott a helyijáratú busz közlekedik. Parkolás a Célnál Faluház előtt is lehetséges. 
Innen a Búcsútér 550 m-re Ny-ra van. Tömegközlekedéssel Várpalotáról az 1 sz. helyijáratú 
busszal érhető el, a busz délután minden óra 15 és 45 perckor indul Inota felé a 
városközpontból, és a téren megállója is van. 
Rajtolás: 15:00-16:00-ig lehetséges 



Cél: Inota Faluház 
Pontmegnevezés: Szimbol 
Térkép: Inota, M=1:5000 2008-ban helyesbített, 2012-ben felülvizsgált 
Pálya: 12 pont + 2 időmért pont 
Nevezési díj: 500 Ft 
Nevezés: e-mailben ecitajfut@gmail.com 2012.08.30-ig 
A kategóriák 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
Tervezett eredményhirdetés: 17:30-18:00 a résztvevők létszámától függően 
 
További információk:      Palumbi Edit, ecitajfut@gmail.com, 20-3743939 
 
Szeretettel vár mindenkit a Rendezőség! 


