
Intersport Terepfutás eseményinformáció 
   

Intersport Terepfutás időpont, helyszín, indulás 

Időpont: 2014. november 8. 
Rajt/Cél: Csillaghegyi Általános Iskola (1038 Budapest, Dózsa György utca 
42.) 

Terepfutás rajt 8:00-tól párokban 

Intersport Terepfutás táv, útvonal, frissítés 

középtáv - 18,33 km 
hosszútáv - 29,36 km 

Útvonal: 
A Pilis kijelölt turista útjain. 
Ellenőrző pontok: Kő-hegyi bánya - Kevély-nyereg - Szent-kút - Egri vár  

• Az ellenőrző pontok egyben részidő-mérőpontok is. 
o Az ellenőrző pontra történő érkezéskor a dugókát az ott lévő 

dobozba kell bedugni. 

Frissítés 

Intersport Terepfutás versenyközpont 

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

Intersport Terepfutás öltöző, ruhatár, wc 

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

Intersport Terepfutás szintidő 

A választott távról 14:00 óráig a versenyközpontba vissza kell érni. 

Intersport Terepfutás nevezési díjak és határidők 
Intersport terepfutás 

Határidő Nevezési 
díjak 

 

 Alap Spuri Aranykártya / Futóklub / bővebb info itt 
olvasható. 

 Ft/fő Ft/fő 

09.21-ig 2500 2050 



10.19-ig 3000 2450 

11.106ig 3500 2850 

11.08-ig 4500  

 

 

november 5-ig  
 
 
 
 

Nevezés interneten: november 5-ig 

Nevezés személyesen: előzetesen: legkésőbb november 6-án, 
csütörtökön a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.) hétfőtől péntekig, 
munkanapokon 9:00-17:00-ig, 

Nevezés banki átutalással: október 31-ig 

Átutalásos fizetésre kizárólag a 3 vagy annál több együttesen leadott 
nevezéseknél, illetve a 10.000 forintot meghaladó nevezéseknél van 
lehetőség! 

Figyelem! Az utalásnak az adott sávos nevezési határidőig be kell 
érkeznie, de legkésőbb a megjelölt időpontig, hogy a nevezés előzetesen 
fel legyen dolgozva. Az esemény hetében már nem fogadunk el 
átutalásos előnevezést!! Ha ennek ellenére átutalással rendezed a 
nevezési díjat, az esemény helyszínén a versenyközpontban, a probléma 
asztalnál, az átutalási bizonylat bemutatásával és új nevezési lap 
kitöltésével tudod a nevezésedet véglegesíteni!!!! 

Amennyiben az online felületen vagy átutalással történt nevezésről áfás 
számlaigényed van, azt a teljesítéstől számított 5 napon belül jelezd a 
nevezes@futanet.hu email címen. A levél tartalmazza a verseny nevét, 
nevezés módját és időpontját valamint a fizetés összegét. A számlázási név 
és cím mellett kérjük a postázási címet is megjelölni, amennyiben ez eltér a 
számlázási adatoktól!  
A számlát postán küldjük. 

Intersport Terepfutás rajtszám átvétel 

A rajtcsomag előzetes felvételére november 3-6-ig, munkanapokon 9:00-17:00 
között is lesz lehetőség. 

A helyszínen az itinert, a rajtszámot és a rajtcsomagot, a versenyközpontban 
november 8-án 7:00 - 7:45 között lehet átvenni. 



7. Intersport Terepfutás időmérés 

A SPORTident rendszerével (a tájfutó versenyeken használatos dugókával). 

• A dugókáért nem kérünk letéti díjat!! 
o Ugyan a letéti díj valójában 6000 Ft lenne, ezt azonban csak 

abban az esetben kell megfizetni, ha a dugóka nem kerül 
leadásra legkésőbb 2014. november 8-án 16:00-ig. Ebben az 
esetben a futó egyenlegébe -6000 Ft-otkönyvelünk el a BSI 
adatbázisában. 

• A dugókát a célba érkezés után a célterület elhagyása előtt kollégáink 
fogják összegyűjteni. 

Intersport Terepfutás díjazás 

Távonként 1.-3. helyezett férfi és nő 

Intersport Terepfutás eredménylista 

A honlapon november 8-tól. 

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. 

 


