
III. Kő-árok terepfutó verseny 

versenykiírás 

                                                                                                                                       futónaptár.hu 

Útvonal: Csesznek - Kő-árok – Gézaháza – Károlyháza – Zörög-tető - Csesznek 

Rajt és Cél: Erzsébet Vendégház, Csesznek, Wathay F. utca 55-57. 

Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 

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

 

Leírás: A valamivel több, mint 13 km-es terepfutó verseny Cseszneken a Várból rajtol, majd a Bakony egyik szép 

szurdok-völgyén a Kő-árkon futnak fel a versenyzők Gézaháza felé a zöld sáv jelzésen. Innen leereszkednek 

Károlyházára, majd onnan felfutnak a Zörög-tetőre, ahonnan leereszkedve érkeznek be Csesznekre, majd az 

Erzsébet Vendégházba. A verseny során mintegy 340 méternyi szintkülönbséget is le kell, hogy győznek a futók. 

Rajt: 2016. október 2. (vasárnap) 11.00 óra, Cseszneki Vár 

 

Jelentkezés: Erzsébet Vendégház, Csesznek, Wathay F. utca 55-57. 

 

Cél: Erzsébet Vendégház, Csesznek, Wathay F. utca 55-57. 

Útvonaltérkép és GPS track: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ruyoopzizxrvzebb 

Kategóriák: 

Férfi és női serdülő -16, ifjúsági (17-20), felnőtt (21-39), szenior (40-49), masters (50+) 

 

Díjazás: Valamennyi teljesítő egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés 

érkezik, az első három helyezettnek éremdíjazást és a győzteseknek tárgyjutalmat biztosítunk. 

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

nevezéskor a dugóka számát adja meg! Akinek nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 300 Ft/db 

áron.  

Nevezési díj: szeptember 26-ig: 2700 Ft/fő szeptember 26. után és a helyszínen: 3700 Ft/fő 

Runcard kártyával 500 Ft kedvezmény a nevezési díjból szeptember 26-ig történő előnevezés esetén. 

 

Nevezési cím: on-line nevezés: www.vbtse.hu/nevezes e-mailen: tajfutas@outlook.hu 

 

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

 

Ellátás a célban: A verseny végén meleg leves illetve házi lekváros palacsinta és gofri biztosítja a folyadék és 

energia visszapótlást az Erzsébet Vendégházban. 

Parkolás: Kérjük, parkolásra a temető melletti volt kőbányában lévő parkolót használjátok onnan a 

versenyközpontként szolgáló Erzsébet Vendégház kb 300 méteres kényelmes sétával érhető el. 

Szálláslehetőségek Cseszneken és a környéken: 

Csesznek: Erzsébet Vendégház: http://www.erzsebetvendeghaz.hu/ 

Zirc: Amber Vendégház http://ambergvendeghaz.hu 

Fenyőfő: Naprózsa Vendégház: http://naprozsavendeghaz.hu/ 

Együttműködő partnereink: Erzsébet Vendégház Csesznek, zoldbolt.hu, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, 

Naprózsa Vendégház Fenyőfő, Amberg Vendégház Zirc, Bakonyerdő Zrt. 



A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 


