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VERSENYKIÍRÁS 

16. Szent László Terepfutás (1 /2 maraton és 1 /4 maraton) 

2022. június 25. szombat 

Rendező:   TTT-HSE, Atlétika és Triatlon Szakosztály 

Verseny helye:  GERECSE hegység 
Versenyközpont: Baj, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) 

Google: 47.649277, 18.365494 

KATEGÓRIÁK, nevezési díj, rajtidők: 

 

NEVEZÉS 
FONTOS:  

Maximális nevezés létszám: 100 fő 

1./ ONLINE nevezés - https://ttt-tata.hu/ttt/  

2./ Helyszíni nevezés 
Csak a nevezési létszámkeret eléréséig  
A   verseny napján 8:30-09:40 között 
a helyszínen kitöltött nevezési lap 
leadásával és az emelt nevezési díj kifizetésével történik. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. június 22. 18:00. 
A nevezés lemondása esetén a nevezési díj teljes összegét visszautaljuk. A nevezéstől való visszalépésre 2022. június 

22-ig van lehetőség e-mailben, a nevezési díj befizetéskor kapott számlaszám, illetve a bankszámla szükséges adatai-

nak a megadásával az utalás végrehajtásához a ttt.versenyek@gmail.com e-mail címre küldve 

 

A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMA: Egyedi befutó érem 
Időmérés – SportIdent rendszerrel 
Egészségügyi biztosítás 
Masszázs 
Csomagmegőrzés 
Ingyenesen letölthető képek 
Azonnali eredményközlés 

FRISSÍTÉS: - az útvonalon kb. 5-6 km-ként – alma, banán, víz, magnézium, IZO, kóla stb. 

- a célban: jégkrém, hideg üdítő, gyümölcs stb. 

DÍJAZÁS: - Kategória helyezettek: 1-3. érem. 
- Távonként a legjobb férfi és nő a következő Szent László terepfutáson ingyen indulhat. 

Információ: Herczog Gergely: 06 (20) 411-9064 / E-mail: gherczog@yahoo.com 
Sárközi István: 06 (30) 412-9208 / E-mail: sarkozistvan@freemail.hu 

EGYÉB:   A terepfutáson kizárólag a 14. életévét betöltött személy indulhat 
  Kötelező felszerelés nincs, de ajánlott a mobiltelefon bekapcsolt állapotban; 
  Aki teheti hozzon magával poharat, kulacsot, amit a frissítő ponton feltölthet; 
  Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni; 

Kutyás futóinknak a figyelmét felhívnánk, hogy a verseny során a póráz használata kötelező 
és a kutyát a versenyközpontba csak szájkosárral szabad bevinni!!! 

Minden versenyző csak saját felelősségére indulhat. 

https://ttt-tata.hu/ttt/

