
III. Bakony teteje  
hegyi félmaraton 

versenykiírás 

 

Útvonal: Zirc – Kőris-hegy - Bakonybél 
Rajt és jelentkezés: Reguly Antal Múzeum, Zirc, Rákóczi tér 10. 

Cél: Faluház, Bakonybél 8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@outlook.hu 
 
Leírás: A hegyifutó félmaraton az idei évben Zircről rajtol, Tündérmajor és Szépalma érintésével a futók meghódítják 
a Bakony legmagasabb csúcsát a Kőris-hegyet, majd Bakonybélben a Faluháznál érnek célba. 

 

Rajt: 2016. október 23. (vasárnap) 10.30 óra, Zircen a Reguly Múzeum elől 
 
Jelentkezés: 8:00- 10:15, Reguly Antal Múzeum Zirc, Rákóczi tér 10.  
 
Cél: Bakonybél, Faluház 
 
Kategóriák: Férfi és női ifjúsági (17-20), felnőtt (21-39), szenior (40-49), masters (50+) 
 
Időmérés: 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/fő 
áron. 

Díjazás: Valamennyi teljesítő egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés 
érkezik, az első három helyezettnek éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. A verseny a Bakonyi hegyifutó sorozat 
része. 

Nevezési díj: október 5.-ig: 2700 Ft/fő, október 15-ig: 3200 Ft/fő október 15. után és a helyszínen: 3700 Ft/fő 

Runcard kártyával rendelkezőknek október 15-ig történő előnevezés esetén 500 Ft nevezési díj kedvezményt 
biztosítunk! 

Nevezési költségek rendezése:  
A részvételi költséget a nevezés beküldése utáni 3 munkanapon belül kérjük a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
73900078-10009172-es számú bankszámlájára átutalni. Akinek az utalás gondot jelent, kérhet ez alól felmentést a 
tajfutas@outlook.hu címre küldött levélben.  
 
Aki nem utalja át a nevezési költségeket, és e-mailben sem kér felmentést, annak a helyszíni nevezési költség 
kerül felszámításra! 
Utaláskor kérjük a közleménybe beírni az induló és a verseny nevét, és távját! 

Nevezési cím: on-line nevezés: www.vbtse.hu/nevezes e-mailen: tajfutas@outlook.hu 
 
Nevezési költségek rendezése:  
A részvételi költséget a nevezés beküldésének időpontja alapján a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078-
10009172-es számú bankszámlájára átutalással kérjük rendezni legkésőbb október 16-ig. Akinek az utalás gondot 
jelent, kérhet ez alól felmentést a tajfutas@outlook.hu címre küldött levélben. 
 
További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356 
 
Ellátás a célban: frissítő asztal és meleg zöldségleves 

Frissítés: Szépalmán és a Kőris-hegy tetején  

Csomagszállítás a rajtból a Célba: 300 Ft/csomag 



Szállásajánlataink: 
Amberg Vendégház http://ambergvendeghaz.hu 
Erzsébet Vendégház: http://www.erzsebetvendeghaz.hu/ 
Diófa Lak tajfutas@outlook.hu 
Juhászház és Pálház: http://www.bakonybel-juhaszhaz-palhaz.hu/index.html 
Tündérfarm:  http://www.tunderfarmzirc.hu/ 

 
Együttműködő partnereink: Bakonybél község önkormányzata, zoldbolt.hu, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, 
Keller Cukrászat Veszprém, Amberg Vendégház, Bakony Szíve Turisztikai Szövetség, Bakonyerdő Zrt., Reguly Antal 
Múzeum, Báva Bt. 


