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2018. évi SZENT LÁSZLÓ NAPI TEREPFUTÁS ÉS CSALÁDI TÚRA 
2018. június 30. / Baj, Gerecse hegység 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 
Rendező: 

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület, Atlétika és Triatlon Szakosztály 
Verseny helye: Baj, Öreg-Kovács hegy 
Versenyközpont, a rajt és a cél helye: 

Baj, Szent István Általános Iskola 
A nevezés módja 

1./ ONLINE nevezés (A nevezés elsődleges módja. Ajánlott. - Lsd. honlap))  
Nevezési határidő: 2018. június 22. 
A helyszínen a jelentkezéskor csak a nevezési díj befizetése és a chipek átvétele történik 
8:30-tól a rajt előtti 5. percig. 

A nevezési díj átutalása: 
Számlaszám: 63200030-11053473 IBAN (Külföldről történő utalás esetén) 

HU48 6320 0030 1105 3473 0000 0000 
Megjegyzés rovatba kérjük beírni: Név, Születési év, kategória 
FONTOS: 

- A nevezés automatikusan törlődik, ha a nevezési díj a 2018. június 27-ig nem érkezik be az 

egyesület számlaszámára, ezután a helyszíni nevezési díjat kell befizetni a helyszínen. 
- A törlésre került és benevezett sporttársak csak a helyszíni nevezés szabályai szerint 
nevezhetnek. 
-  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 lapot innen előre letöltheted a honlapunkról gyorsítva a 
nevezés menetét  

Célban: 
Egyedi befutó érem, gyümölcs, víz, jégkrém, üdítő 

Díjazás: 
Kategória helyezettek: 1-3. érem. 
Családi túra: oklevél, jégkrém 

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

Egyéb: 
Időmérés: SPORTident rendszerrel történik 
Egészségügyi biztosítás, masszázs. 
Zuhanyozási lehetőség, csomagmegőrzés 
A terepfutáson kizárólag a 14. életévét betöltött személy indulhat 
Minden versenyző csak saját felelősségére indulhat. 


