
XIII. Almádi Kupa  

terepfutó verseny  

versenykiírás 

                                                                                                                           Futónaptár.hu 

Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE  

Telefon: 30/3476356, e-mail: tajfutas@outlook.hu  

 

Rajt: 2016. január 23. (szombat) 11.00 óra Pannónia Kulturális Központtól, Balatonalmádi Városház tér 4.  

 

Jelentkezés: 8:00-10:30-ig Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ alsó szintjén  

Cél: Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ  

 

11 km-es táv leírása: Balatonalmádi központjából indul fel az Óvári kilátóhoz, majd a Vödörvölgy tetején menő erdei 

gerincúton futnak el a futók a Szentkirályszabadjai vadászházig, ahonnan a Vödör-völgyben vezető kerékpárutat, a 

régi vasúti nyomvonalat majd a zöld sáv turista jelzést követve érnek vissza Balatonalmádiba. Az útvonalat 

narancssárga szalagozás jelöli.  

Kategóriák:  

Férfiak: F 16 (-2000), F20 (1996-1999) F21 (1995-1977), F40 (1976-1967), F50 (1966-1957), F60 (1956-)  

Nők: N16 (-2000), N20 (1996-1999) N21 (1995-1977), N40 (1976-1967), N50 (1966-1957), N60 (1956-) 

Az egyes kategóriák akkor kerülnek külön értékelésre, ha azokba legalább 5 előnevezés érkezik. 

Díjazás: Valamennyi induló egyedi kerámia emlékérmet kap, valamennyi teljesítő emailben igényelheti a verseny 

oklevelét. A külön értékelésre kerülő kategóriában az első három helyezettnek éremdíjazást és a győzteseknek 

tárgyjutalmat biztosítunk. Az abszolút győztesek elnyerik, és egy évig őrzik a verseny vándorserlegét.  

Nevezési díj:   

január 14-ig 2000 Ft/fő, január 18-ig 2500 Ft/fő január 18-a után és a helyszínen 3000 Ft/fő 

Runcard kártyával rendelkezőknek január 18-ig történő előnevezés esetén 300 Ft kedvezményt biztosítunk a 

nevezési díjból. A kedvezményes előnevezési díj a részvételi költség (nevezési díj + chip bérleti díja, ha nincs saját) 

legkésőbb január 19-ig történő átutalása esetén érvényes.  

Átutalási számlaszám: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078-10009172  

Közleményben kérjük feltüntetni a nevet és hogy „Almádi Kupa”. 

Nevezés online: www.vbtse.hu/nevezes oldalon, e-mailben a  tajfutas@outlook.hu címen  

E-mailes nevezéskor kérjük az alábbi adatok megadását: név, születési idő, lakcím, ha van, akkor egyesület, illetve ha 

van saját Sportindent chip, akkor annak a száma  

 

Időmérés: A versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját SportIdent chipje, 

kérjük nevezéskor a számát megadni! Akinek nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 300 Ft/db 

áron.  

További információ: Hites Viktor tajfutas@freemail.hu, mobil: 30/3476356  

Szolgáltatás a Célban: A befutóknak meleg teát és finom péksüteményt biztosítunk frissítésként.  



Eredményhirdetés: 12:30-kor a Célban  

 

Partnereink: Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Pannónia Kulturális Központ, Zoldbolt.hu, Plasticor Kft. 


