
A Pilis-Vörös-Vár teljesítménytúrák és terepfutás története 
A túra ötlete Szirtey Zsuzsanna és Kimmel Péter fejében született meg. Pilisvörösvár - A 
következő három helyet kellett, tetszőleges útvonalon és sorrendben érinteni: Pilis-tető, 
Vörös-hegy és "Egri vár" - Pilisvörösvár. 2002 és 2004 között a túrát három alkalommal, a 
Teljesítménytúrázók Társasága rendezte meg. 

2012-től került a túra egyesületünkhöz és kicsit "új köntösben", inmáron terepfutással 
kiegészülve rendeztük meg. A rövidebb távok népszerűsödése miatt úgy döntöttünk, hogy 
2013-tól, egy kisebb távval is kiegészítjük a rendezvényt, így született meg a Vörös-hegy 
teljesítménytúra. 

vasárnap, 2014, március 16 

 

A túra csak gyalogosan teljesíthető! 

Ez azt jelenti, hogy jármű, vagy kerékpár használata tilos, de természetesen a futás megengedett! 

 

Nevezési díjakból kedvezmények, előzetes nevezésnél (február 28-ig). Az előzetes nevezés fogalma a 

nevezési díjnak az előzetes nevezés határidejéig történő beérkezését, valamint a következő adatok 

megadását jelenti: név, lakcím, születési dátum, e-mail cím és telefonszám. A nevezési díjat az alábbi 

bankszámlaszámra utalják: 11991119-82804585-00000000 (Erste Bank. jogosult: Kimmel Péter)! A 

megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a nevező személy(ek) nevé(ei)t, valamint a választott táv(ok) 

megnevezésé(ei)t! Külföldről érkező átutalás esetén az összes ebből adódó költség a feladót terheli! 

Ha valaki az előzetes nevezése ellenére valamilyen oknál fogva mégsem tud a rendezvényen részt 

venni, akkor pénzt vissza nem fizetünk. 

Az előnevezések az előnevezési határidő előtt átruházhatóak, de a határidő után és a rajt helyszínén 

nincs lehetőség módosítani! Nyomatékosan kérünk mindenkit a határidők betartására és a kért 

adatok elküldésére! 

 

Minden rendezvényünk céljában/céljaiban, lehetőség van előnevezni következő rendezvényünkre! 

(Nevezési adataid megadásával és a nevezési díj megfizetésével!) 

 

A túra része az MVTE érem elnevezésű teljesítménytúra mozgalomnak. 

 

Térkép: a Pilis-és a Visegrádi-hegység (Cartographia 16.) 

 

Kérjük, hogy poharat mindenki hozzon magával, mert eldobható pohár nem lesz! 

 

Túratávok 

Rendezés ideje Típus Táv Szintidő Szintemelkedés Nevezési határidő 

2014-03-16 Terepfutó 39 km 6 óra 1 212 m 2013-12-01 00:00 - 2014-02-21 23:00 

2014-03-16 Gyalogos 39 km 10 óra 1 212 m 2013-12-01 00:00 - 2014-03-07 23:00 

2014-03-16 Vörös-hegy 12 km 5 óra 300 m 2013-12-01 00:00 - 2014-03-07 23:00 

A teljesítménytúrán bárki részt vehet, aki az indítási helyen a részvételi szándékát bejelenti és 
a nevezési díjat befizeti. 



A túrán mindenki saját felelősségére indul, ezért a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen 
nem igényelhető! 
A túra útvonalán ellenőrzőpontok találhatóak, melyeknek érintését az igazolófüzet hátlapján a 
pontőrök bélyegzéssel igazolják. Az útvonalon a megadott ellenőrzőpontokon kívül bárhol 
előfordulhat(nak) titkos ellenőrzőpont(ok) is, amelyek érintése szintén kötelező! A túra 
teljesítését akkor fogadjuk el, ha az igazolófüzetben az összes ellenőrzőpont bélyegzései 
sorrendben szerepelnek, illetve az esetleges titkos ellenőrzőpont(ok) megfelelő igazolása(i) is 
megtörtént(ek) [titkos ellenőrzőpont(ok) csak személyzettel és valamilyen feltűnő 
megkülönböztető jelzéssel fordulhat(nak) elő]; valamint a túrázó a meghatározott szintidőn 
belül jelentkezik a célban. 

Sietés miatt, az ellenőrzőpont kihagyását, nem tudjuk figyelembe venni! 

Minden résztvevő, aki az előírt szintidőn belül teljesíti a távot, megkapja a teljesítménytúra 
jelvényét vagy kitűzőjét és oklevelét. 

Ha résztvevők közül valaki úgy határoz, hogy a túrát megszakítja, kérjük, hogy ezt feltétlenül 
a legközelebbi ellenőrzőponton tegye, és jelentse be a pontőrnek a név és rajtszám közlésével! 
Ha valaki véletlenül a következő ellenőrzőpontig sem tudna elmenni, kérjük, hogy nevének és 
rajtszámának közlésével üzenje meg kiszállását az első arra haladó sporttárssal! 

A rendezvény illeme 

Tiszteld és becsüld meg magad és a többi résztvevőt: ne csalj! 
Tiszteld a rendezőket és a segítőket: szabadidejüket áldozzák érted! 
Tiszteld az érintett települések lakóit: befogadják a versenyt és a versenyzőket! 
Tiszteld a természetet, ne dobj el semmilyen szemetet, és ne térj le a kijelölt útról! 
Minden résztvevő köteles segítséget nyújtani veszélyhelyzetben! 

Diszkvalifikáció-Kizárás 

Kizárható a versenyből és a teljesítménytúrából az a résztvevő aki: 
- nem viseli a rajtszámot, azt letakarja, vagy módosítja, 
- ellenőrzőpontot kihagy, 
- nem a megadott útvonalon halad, 
- bármilyen szállítóeszközt igénybe vesz, 
- rendezvényen kívüli személy kíséretét igénybe veszi, 
- szintidő után ér be az ellenőrzőpontra vagy a célba, 
- doppingol, 
- nem nyújt segítséget veszélyhelyzetben, 
- szemetel, a természeti vagy épített környezetben kárt tesz, 
- sértegeti, inzultálja a rendezőket, résztvevőket vagy az önkéntes segítőket, 
- a kiírás bármely pontját megszegi. 

Óvás 

Óvást a célba érés után lehet benyújtani, amennyiben jogos, kivizsgáljuk és intézkedünk. 

Szerzői jogok 



A versenyen a résztvevőkről fényképek, videó-felvételek készülhetnek, ezek szerzői jogát a 
rendezők birtokolják, azt szabadon felhasználhatják. 

  

SIKERES TELJESÍTÉST KÍVÁNUNK! 

A RENDEZŐSÉG 

 


