
Veszprém Trail 
terepfutó verseny kiírása 

2017. augusztus 27. vasárnap 

 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@outlook.hu 
 
Helyszín: Veszprém, Betekints-völgy 
 
Leírás: A terepfutó fesztivál különböző távjainak útvonala a Betekints-völgyben, a Gulyadombon, a Tekeres-
völgy, a Csatár-hegy és a Séd-völgyében kerül szalagozással és irányító táblákkal kijelölésre. A félmaratoni 
és a maratoni táv több körös versenyként kerül lebonyolításra. 

Rajt: 2017. augusztus 27. (vasárnap) 10.00 óra, Betekints-völgyben a régi csónakázó tó és a 
Veszprémvölgyi apácák volt kolostorának romjai mellett.  
 
Jelentkezés:  
augusztus 27-én 8:00-tól Veszprémben a Betekints völgyben a régi vidámparki volt csónakázó tó mellett 

Frissítés: kb. 5 km-ként biztosítunk frissítést,  
a frissítő asztalok kínálata: víz, háziszörp, gyümölcs, csokis keksz, szőlőcukor 

Távok és meghirdetésre kerülő kategóriák: 

Maraton 
Férfiak: F21 (1996-1978), F40 (1977-1968), F50 (1967-) 
Nők: N21 (1996-1978), N40 (1977-1968), N50 (1967-)  
 
Maraton váltó (4 fős, váltás körönként) 
Férfiak, Nők és Vegyes váltók 

Félmaraton  
Férfiak: F20 (1997-2000) F21 (1996-1978), F40 (1977-1968), F50 (1967-) 
Nők: N20 (1997-2000) N21 (1996-1978), N40 (1977-1968), N50 (1967-) 
 
Félmaraton váltó (2 fős, váltás körönként) 
Férfiak, Nők és Vegyes váltók 
 
10,5 km 
Férfiak: F16 (-2001) F20 (1997-2000) F21 (1996-1978), F40 (1977-1968), F50 (1967-) 
Nők: N16 (-2001) N20 (1997-2000) N21 (1996-1978), N40 (1977-1968), N50 (1967-)  

5,2 km   
Férfiak: F16 (-2001) F20 (1997-2000) F21 (1996-1978), F40 (1977-1968), F50 (1967-) 
Nők: N16 (-2001) N20 (1997-2000) N21 (1996-1978), N40 (1977-1968), N50 (1967-) 

Gyerekfutam  
Fiú F7 (-2010), F11 (2006-2009), F15 (2005-2002) 
Lány N7 (-2010), N11 (2006-2009), N15 (2005-2002) 

A korosztályos kategóriák legalább 5 fő kategóriába történő előnevezése esetén kerülnek külön értékelésre. 

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: Minden induló egyedi emlékérmet kap. A kategóriák első három helyezettjének éremdíjazást a 
győzteseknek tárgyjutalmat biztosítunk. A férfi és női abszolút győztesek egy évig őrzik a verseny 
vándorkupáját. (Kérjük a védőket a kupákat hozzák magukkal, vagy jutassák vissza a rendezőségnek!) 

Nevezési cím: on-line nevezés: www.vbtse.hu/nevezes E-mailen: tajfutas@outlook.hu 

E-mailben történő nevezéskor az alábbi adatokat kérjük megküldeni: név, születési dátum, lakcím, ha van 
akkor az egyesületet és a saját sportident chip száma, valamint maratoni és félmaratoni távon a pólóméretet. 
 
Ellátás a célban: frissítő asztal és meglepetés finomság  

Nevezési díjak:   

augusztus 20-ig  

Maraton:  3700 Ft/fő    
Félmaraton:  2700 Ft/fő       
5 és 10 km  1700 Ft/fő      
Gyerekfutam   700 Ft/fő  

Augusztus 20-a után és a helyszínen: 

Maraton:  5200 Ft/fő    
Félmaraton:  4200 Ft/fő       
5 és 10 km  2700 Ft/fő      
Gyerekfutam  1500 Ft/fő 

Runcard kártyával vagy Spuri aranykártyával rendelkezőknek augusztus 20-ig történő előnevezés esetén 
500 Ft kedvezményt biztosítunk a nevezési díjból. 
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE tagoknak előnevezés esetén 1000 Ft nevezési díj kedvezményt 
biztosítunk. 
 
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 augusztus 22-ig. 
Akinek az utalás gondot jelent, kérhet ez alól felmentést a tajfutas@outlook.hu címre küldött levélben.  
 

Utaláskor kérjük a közleménybe beírni az induló és a verseny nevét, és távját! 

További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356 
 
Együttműködő partnereink: Keller cukrászat, Verga Zrt., zoldbolt.hu, Tomtom Adventures, Kolostorok és 
Kertek, Glória Cipő Székesfehérvár 

 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 


