
II. Bakonyi Zarándok futás 
versenykiírás 

 
Útvonal: Bakonybél –Zirc 
Versenyközpont: Reguly Antal Múzeum Zirc, Rákóczi tér 10. 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@outlook.hu 
 
Leírás: A 13,5 km-es hegyifutó verseny Bakonybélből rajtol a Monostor elől, és a futók húsvét alkalmából a Mária úton futnak 
végig Zircre. 
 
Útvonal GPS trackje: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lktjnraibvxjmszz 
 
Rajt: 2016. március 26. szombat 11.00 óra 
Cél: Reguly Antal Múzeum Zirc, Rákóczi tér 10. 
 
Jelentkezés a Célban: 8:00- 10:20 
 
Kategóriák:  
Férfiak: F 16 (-2000), F20 (1996-1999) F21 (1995-1977), F40 (1976-1967), F50 (1966-1957), F60 (1956-)  
Nők: N16 (-2000), N20 (1996-1999) N21 (1995-1977), N40 (1976-1967), N50 (1966-1957), N60 (1956-) 

 
Díjazás: Valamennyi teljesítő egyedi kerámia emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés 
érkezik, az első három helyezettnek éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. 

Nevezési díj: március 10-ig: 2500 Ft/fő március 20.-ig 3000 Ft/fő  
március 20-a után és a helyszínen: 3700 Ft/fő  
Runcard kártyával 500 Ft kedvezmény március 20-ig történő előnevezés esetén. 
 
Nevezési cím: on-line nevezés: www.vbtse.hu/nevezes e-mailen: tajfutas@outlook.hu 
 
A versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját dugókája, kérjük nevezéskor a dugóka 
számát adja meg! Akinek nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 300 Ft/db áron. 
 
A kedvezményes előnevezési díj a részvételi költség (nevezési díj + chip bérleti díja, ha nincs saját, buszköltség ha kértek rajtba 
szállítást) legkésőbb március 21-ig történő átutalása esetén érvényes.  
Átutalási számlaszám: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078-10009172  
Közleményben kérjük feltüntetni a nevet és hogy „II. Bakonyi Zarándok futás”. 

Egyedi  esetben, kérhető a részvételi költség helyszínen készpénzes fizetése, illetve ha mégsem sikerül részt venni a 
versenyen, az átutalt részvételi költség következő rendezvényeink bármelyikén felhasználható!   
 
További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356 
 
Ellátás a célban: húsvéti mazsolás kalácsot és meleg teát kapnak a versenyzők 

Szállítás: 800 Ft/fő áron biztosítunk szállítást 10:30-kor a zirci Célból a bakonybéli Rajtba különjáratos autóbusszal. Buszos 
szállításra előjelentkezés szükséges legkésőbb március 20-ig! 
 
Kiemelt szállásajánlatunk: Diófa-lak, Lókút két éjszakától 20 % kedvezmény! szállásfoglalás: Hites Viktor, tajfutas@outlook.hu 

10% kedvezményt adó szállások a környéken: 
Amberg Vendégház, Zirc, www.ambergvendeghaz.hu 
Horváthkert Vendégház, Zirc http://horvathkertvendeghaz.hu/ 
Hóvirág Panzió, Porva http://www.hoviragpanzioporva.hu/ 
Vár-lak Vendégház, Csesznek www.facebook.com/varlakcseszneken 
 

Együttműködő partnereink: zoldbolt.hu, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Mária út Egyesület, Teljesítménytúrázók 
Társasága, Reguly Antal Múzeum, Bakony Szíve Turisztikai Szövetség 


