
VERSENYKIÍRÁS 
Gerecse Tavaszi Terepfutás 
25 km – 15 km– 7,5 km – 1.5 km – mini táv piciknek 
2018. március 31. szombat 
 
Rendező:   Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

Atlétika és Triatlon Szakosztály  
Verseny helye:   GERECSE hegység  
Versenyközpont:  Baj, Szent István Általános Iskola tornaterem (47.648426, 18.364791) 

KATEGÓRIÁK, KORCSOPORTOK  
Nevezési díjak / Rajtidők 
 
A nevezés módja 
1./ ONLINE nevezés  
A nevezés elsődleges módja. A helyszínen a jelentk-
ezéskor csak a chipek átvétele történik 8:30-tól a rajtig. 

A nevezési díj átutalása: 
Számlaszám: 63200030-11053473 
Megjegyzés rovatba kérjük beírni:  
Név, Születési év, kategória 
FONTOS: 
- A nevezés automatikusan törlődik, ha a nevezési díj 
a nevezés leadásától számított 4. napon nem érkezik 
be az egyesület számlaszámára. 

- Esetleges visszalépés esetén a befizetett nevezési  díjat csak a nevezési határidőig jelzett lemondás esetén 
tudjuk  visszautalni. 

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

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 
 Azonnali online eredményközlő rendszer 

Kivetítőn, illetve okos kütyün is megnézhető. Nem kell internet kapcsolat, sőt azt ki is kell kapcsolni. 
Keresd  meg az "eredmeny" nevű wifi-t és csatlakozz rá. A böngészőt elindítva,  annak címsorába írd 
be: "eredmeny.hu". Örülj és olvass!  

 Verseny befejeztével a versenyközpontban: 
Masszázs, zuhanyzási lehetőség 
"Gerecse" meglepetés (lángos kupon, gyümölcs) 

 Extra program 
1./ Az íjászat sportág kipróbálása, gyerekek számára verseny a futás után 
2./ Sportlövészet kipróbálása légpuskával 

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

Egyéb  - Kötelező felszerelés nincs, de ajánlott a mobiltelefon, minimum fél liter víz. 
- Az öltözőben hagyott személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

Információ: Herczog Gergely: 06 (30) 944-2045 / gherczog@yahoo.com 
Sárközi István: 06 (30) 412-9208 

A  versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek,   videók készülhetnek a verseny 
során. Versenyen kívüli személy nem   kísérheti a futót. A rendezők fenntartják a jogot a pálya 
módosítására. A  versenyen mindenki saját felelősségére indulhat. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fuFXCAJlpTEbZCJBv9G7MGjLKWM&ll=47.64884750118889%2C18.365444550000007&z=19

