
 
III. Hajag csúcsfutás 

terepfutó verseny 
versenykiírás 

 
 

Útvonal: Herend, Holló és Bárány Vendégház – Rák-tanya 
Rajt: Herend, Holló és Bárány Vendégház 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@freemail.hu 
 
Leírás: A 10 km-es terepfutó verseny idén a magyar hegyifutó kupasorozat keretében 
kerül megrendezésre. A futók a Bakony egyik gyönyörű hegyére a Hajag-tetőre futnak fel 
Herendről. A versenyzőknek közel 400 méter szintkülönbséget kell leküzdeniük a 
hegytetőre történő feljutás során. Az idei évben Herend külterületéről a Holló és Bárány 
Vendégháztól vág neki a mezőny a Hajag-tető meghódításának. Majdnem végig széles 
erdei utakon halad az útvonal. 
Rajt: 2015. április 26. (vasárnap) 11.00 óra, Herend, Holló és Bárány Vendégház 
Jelentkezés: 8:00-10:30-ig a Vendégházban 
Cél: Hajag oldal, Rák-tanya  
 
Kategóriák: 
Férfiak: utánpótlás (1996-), felnőtt (1976-1995), szenior (1966-1975), masters (-1965) 
Nők: utánpótlás (1996-), felnőtt (1976-1995), szenior (1966-1975), masters (-1965) 

Díjazás: Valamennyi kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés érkezik, az első 
három helyezettnek éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. A férfi és női abszolút 
győztes egy évig védi a verseny vándorkupáját. 

Nevezési díj: április 1-ig 3000 Ft/fő, április 15-ig 3500 Ft/fő április 15-e után és a 
helyszínen: 4000 Ft/fő 

Póló: A nevezési díj nem tartalmazza a verseny egyedi emblémázott pólóját, az külön 
rendelhető meg április 15-ig 1500 Ft/db áron, a tajfutas@freemail.hu e-mail címen 

A Hajag csúcsfutás a Hajagi Sportnapok keretében kerül sor, amelynek további 
programjai: 
Sportversenyek:  
április 25. 9:00 Hajag félmaraton terepfutó verseny 
14:00 Veszprém megyei tájfutó diákolimpia és Bunker Kupa regionális tájfutó verseny 
április 26. 8:00-10:00 Hajag 10 illetve 20 km-es teljesítménytúra 
 
Egyéb családi programok a Holló és Bárány Vendégháznál illetve Rák-tanyán a Célban:  
GPS-es kincsvadászat, Gyógynövény ismereti túra, rovarászat, arcfestés 
 
 



 

Nevezési cím: www.vbtse.hu/nevezes vagy e-mailen: tajfutas@freemail.hu 
A versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját 
dugókája, kérjük nevezéskor a dugóka számát megadni! Akinek nincs, annak a helyszínen 
biztosítunk bérleti lehetőséget 200 Ft/db áron. 

Frissítés a Célban: A célban teát és medvehagymás lángost biztosítunk frissítésként a 
futóknak. 

További információ: 
Hites Viktor tajfutas@freemail.hu, mobil: 30/3476356 
www.vbtse.hu/hajag 

Egyebek: A Hajag-tetőről, amely a Célból kb. 3 km-es sétával érhető el 14:00-kor és 
16:00-kor biztosítunk buszos szállítást vissza a rajtba 500 Ft/fő áron, a szállítási igényt 
előzetesen jelezni kell április 15-ig. A Célban változatos családi programok és büfé várja a 
versenyzőket. 

Parkoló megközelítése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parkolótól kb. 500 méteres sétával érhető el a Versenyközpont a kék szalagozáson. 

Szálláslehetőség: 
A rajtban lévő Holló és Bárány Vendégházban www.holloesbarany.hu 
e-mail: tiszaalja@gmail.com 

Együttműködő Partnereink: Zöldbolt, Hajagi Erdőbirtokosság, Rák tanya, Plasticor Kft., 
Hotel Szépalma, Holló és Bárány Vendégház, Verga Zrt., Bakonyerdő Zrt., Hajag vidéke 
Vadásztársaság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Magyar Természettudományi Múzeum 
Bakonyi Természettudományi Múzeuma 


