
VERSENYKIÍRÁS 
Gerecse Tavaszi Terepfutás 
25 km – 15 km– 7,5 km – 1.5 km – mini táv piciknek 
2017. április 01. szombat 

 

Rendező:   Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 
Atlétika és Triatlon Szakosztály  

Verseny helye:   GERECSE hegység  
Versenyközpont:  Baj, Szent István Általános Iskola tornaterem  
Ideje:    2017. április 01.  
 
KATEGÓRIÁK, KORCSOPORTOK 
Nevezési díjak / Rajtidők 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nevezés módja 
1./ ONLINE nevezés / A nevezés elsődleges módja a rendezvény honlapjáról. 

A nevezési díj átutalása:  Számlaszám: 63200030-11023517 
Megjegyzés rovatba kérjük beírni: Név, Születési év, kategória 

FONTOS:   - Az előzetes nevezés a nevezési díj befizetésével válik véglegessé 
- A befizetett nevezési díjat 2017. 03. 25 utáni lemondás esetén nem áll 
módunkban visszautalni. 

2./ Helyszíni nevezés / A verseny napján 8:30-10:40 között a helyszínen kitöltött nevezési lap 
leadásával és az emelt nevezési díj kifizetésével. 

NEVEZÉSI DÍJ TARTALMA 

 Befutó érem 
 Mini és az 1.5 km-es távon csokit kapnak a táv teljesítői; 
 Csomagmegőrző 
 Szakképzett elsősegélynyújtó 
 Chip-es időmérés (SportIdent rendszer) 
 Jól láthatóan jelölt verseny útvonal 
 Frissítés a verseny során: víz, izotóniás italt, kóla, banán, alma, csokoládé 
 Verseny befejeztével a versenyközpontban:  

Masszázs, zuhanyzási lehetőség 
"Gerecse" zsíros kenyér minden jóval megszórva, meleg teával 
Gyümölcs. 

 Azonnali online eredményközlő rendszer 
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DÍJAZÁS 

Távonként, korosztályonként az első 3 nő és férfi külön díjazásban részesül; 

Egyéb 

- Kötelező felszerelés nincs, de ajánlott a mobiltelefon, bekapcsolt állapotban, minimum fél liter víz. 
- A verseny ideje alatt játékos gyerekfelügyeletet vállalunk! 
- Az öltözőben hagyott személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. 
- A  versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja az alábbi nyilatkozatot: 

NYILATKOZAT  

Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. Aláírásommal igazolom, hogy jó 
fizikai állapotban vagyok. A versenyre edzésekkel készültem. Egészségi állapotomat ellenőriztetem, nem 
tudok olyan betegségről, ami részvételemet akadályozná. Elfogadom, hogy a versenyről készült film és 
képanyagok reklámcélú felhasználásában szerepelek, és ezért semmilyen ellenszolgáltatást nem kérek. 
Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny teljes távját, továbbá 
a nevezési lap hiányos, vagy pontatlan kitöltéséből adódó problémákért a szervező nem felelős. Ha az itt 
leírtakra visszavezethetően bármilyen károsodás ér, akkor a rendezők felé semmilyen kárigénnyel, 
követeléssel nem élek. A fenti sorszámú SPORTident chipet átvettem, használatát ismerem. A célba 
érkezés után felszólítás nélkül átadom a rendezőségnek. Aláírásommal az itt leírtakat tudomásul veszem.  

 
Információ:  Herczog Gergely:  06 (30) 944-2045  gherczog@yahoo.com  

Sárközi István:   06 (30) 412-9208 
 
 

Jó tudni: 

A SportIdent rendszer használata  

a/ A verseny a már jól ismert SPORTIdent rendszerrel kerül végrehajtásra, azaz az idő mérése és az 
eredmények megállapítása a tájékozódási futó sportban használt chipek (Lapchipek) segítségével 
történik. Minden futó viszi magával és a célban a céldobozt kell érinteni vele. Az érintés akkor 
eredményes, ha hang és fényjelzést lehet tapasztalni. Utána le kell adni a chipet.  
Az eredmények a chipek kiolvasása után kategóriánként azonnal kinyomtatásra kerül.  

b/ Használat: Csak helyezd rá a chipet lapjával a dobozon található lukra, azonnal működik 
 
 

HONLAP 
http://ttt-tata.hu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


