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VERSENYKIÍRÁS 

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

2023. június 24. 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 díjak 
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: 2023. június 22. 18:00. 

 

NEVEZÉS LEMONDÁSA, ÁTADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, VIS MAJOR 

Lemondás kizárólag email-ben a ttt.versenyek@gmail.com címen 2023. június 22. 18:00-ig lehetséges. (Le-
mondás esetén kérjük megadni a kapott számla számát és a bankszámlaszámot, ahova a nevezési díjat visz-
szautaljuk. 

Nevezés átadás kizárólag email-ben történhet 2023. június 22-ig. Az átadásról a nevezésről lemondónak kell 
nyilatkoznia a fenti email címre írt levélben úgy, hogy az tartalmazza az átvevő regisztrációhoz szükséges 
adatait. Tilos a nevezés és rajtszám regisztráció módosítása nélküli átadása. 

Táv, kategória módosítása kizárólag email-ben történhet 2023. június 22-ig. Magasabb nevezési díj külön-
bözetet a helyszínen kérjük készpénzben kiegyenlíteni, azonban alacsonyabb díjkülönbözet esetén a kü-
lönbséget nem tudjuk visszafizetni. 

Vis major: abban az esetben, ha a versenyt a rendezőkön kívül álló okok miatt (járvány, természeti csapás, 
rendeletek stb.) törölni kell, akkor a nevezési díjat visszautaljuk 1000 Ft-os adminisztrációs költség levonásá-
val – vagy átvisszük a következő évre a nevezést. Erről időben értesítést küldünk és az egyeztetés a fenti 
email címen történik. 
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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 versenyen ingyen indulhat. 

Információ: Herczog Gergely: 06 (20) 411-9064 / E-mail: gherczog@yahoo.com 
 
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 kö-
telező és a kutyát a versenyközpontba csak szájkosárral szabad bevinni!!! 

Minden versenyző csak saját felelősségére indulhat. 

 

 

 

 

 

 


