
Intersport Terepfutás 2016 - 
eseményinformáció 
Intersport Terepfutás időpont, helyszín, indulás 

Időpont: 2016. november 5. 
Rajt/Cél: Csillaghegyi Általános Iskola (1038 Budapest, Dózsa György utca 42.) 

Terepfutás rajt 8:00 
A résztvevőket párokban indítjuk, 1-2 másodperces szünetekkel, név szerinti szólítással. 

A terepfutáson indulóknak 8:00-kor a rajtnál kell lenniük, későbbi indulás nem lehetséges, 
csak a túra résztvevőinek. 

Intersport Terepfutás táv, útvonal, frissítés 

kb. 21,4 km 
kb. 32,7 km 

Útvonal: 
A Pilis kijelölt turista útjain. 
A pontos útvonal kijelölés alatt áll, a távok tervezettek. 

Tervezett ellenőrző pontok: Kő-hegyi bánya - Kevély-nyereg - Szent-kút - Egri vár  

• Az ellenőrző pontok egyben részidő-mérőpontok is.  
o Az időmérés módját a későbbiekben tesszük közzé. 

Az útvonal néhány száz méter kivételével végig jelölt turistautakon halad, futás közben 
is figyeljétek a jelzéseket, az eligazodásban segít a rajtnál kapott szöveges és térképes 
útvonalvázlat. A tájékozódást ezen kívül szalagokkal, egyes kereszteződésekben 
táblákkal segítjük, néhány helyen pedig rendezők is irányítják a futókat. Az útvonalat 
festett jelekkel nem jelöljük, ha ilyet látsz, az nem a mi rendezvényünkhöz tartozik. 

Intersport Terepfutás versenyközpont 

Csillaghegyi Általános Iskola (1038 Budapest, Dózsa György utca 42.) 

A Terepfutás versenyközpontját az iskola 1. emeletén, osztálytermekben alakítjuk ki. 

Intersport Terepfutás öltöző, ruhatár, wc 

Csillaghegyi Általános Iskola (1038 Budapest, Dózsa György utca 42.) 

Öltözőket az alagsorban, illetve az első emeleti termekben alakítunk ki. 
A ruhatárat az iskola földszintjén alakítjuk ki. 



• A csomag leadásakor karszalagot adunk, aminek a sorszáma meg fog egyezni a leadott 
csomagra, a BSI ruhatárosai által felragasztott etikett számával.  

• A csomag visszavételekor a a karszalagot eltávolítjuk a csuklójukról.  
o NYITVA TARTÁS: 7:00-16:15 között 

Intersport Terepfutás szintidő 

A választott távról 15:00 óráig a versenyközpontba vissza kell érni. 

Intersport Terepfutás nevezési díjak és határidők 

Intersport Terepfutás alap nevezési díj 

Határidő Nevezési díjak 
   

 
Alap Diák nevezés * 

65 év 
fölött 

Spuri Aranykártya / Futóklub 
 

 
Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
 

2016.07.18-ig 4500 3000 2800 3650 

2016.09.19-ig 5000 3000 2800 4050 

2016.10.17-ig 5500 3000 2800 4450 

2016.11.03-ig 6000 3000 2800 4850 

2016.11.05-én 7000 
   

ONLINE NEVEZÉS ESETÉN KEDVEZŐBBEK A NEVEZÉSI DÍJAK.  
 
 

 

legkésőbb november 2-án  
 

Nevezés interneten: legkésőbb november 2-án 

Nevezés személyesen:  

• előzetesen: legkésőbb november 3-án, csütörtökön  
o a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.) hétfőtől péntekig, munkanapokon 

9:00-17:00-ig  
• a helyszínen a versenyközpontban:  

o 7:00-7:45 között 

Intersport Terepfutás rajtszám átvétel 



• A rajtszám előzetes felvételére november 2-3-án, 9:00-17:00 között is lesz lehetőség a 
BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.). 

A helyszínen az itinert, a rajtszámot és a rajtcsomagot, a versenyközpontban november 5-én 
7:00 - 7:45 között lehet átvenni. 

Intersport Terepfutás időmérés 

Az időmérés módja egyeztetés alatt áll, később tesszük közzé. 

Intersport Terepfutás díjazás 

Távonként 1.-3. helyezett férfi és nő 

Intersport Terepfutás eredménylista 

Az eredmények a honlapon, várhatóan november 5-én estétől lesznek elérhetők. 

Intersport Terepfutás további információ 

• BSI 1138 Budapest, Váci út 152.  
• tel.:  

o BSI szervezés: 273-0939  
o Nevezési iroda: 220-8211, 06 20 965-1966 

• fax: 273-0936  
• internet: www.futanet.hu  
• e-mail: info@futanet.hu 

Intersport Terepfutás egyéb tudnivalók 

• A versenyen minden felkészült résztvevő rajthoz állhat, aki a versenykiírásba foglalt 
feltételeket elfogadja.  

• A versenyen az útvonal sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt 
kerekesszékes, illetve handbike-os versenyzők nem indulhatnak!!!  

• 10 perc időbüntetést kaphat az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem 
jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt.  

• Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is megszegi a 
rajtszám viselésére vonatkozó szabályt, továbbá aki nem teljesíti a verseny - szervezők 
által kijelölt - teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak 
megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen 
használja.  

• A rendezvényen értékmegőrzést nem vállalunk !  
• A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BSI 

előzetes engedélyével egyeztetett formában és módon végezhető.  
• A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a 

nevezést bármikor lezárja.  
• A BSI fenntartja az útvonal- és időpont változtatás jogát.  
• Orvosi tudnivaló 



 


