
 
I. Lókúti Mikulás 

hegyi- és terepfutó verseny 
versenykiírás 

2014. december 7. vasárnap 

 

Útvonal: Lókúttól délre elterülő rét és erdőterületeken kijelölt terepkör 
Rajt: Lókút, Bem József u. 43. 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@freemail.hu 
 

Rajt: 2014. december 7. (vasárnap) 11.00 óra, Lókút Bem József u. 36. elől 
 

Távok: 15 km hegyifutó 10 km, 5 km, 1 km terepfutó 

15 km egy körös verseny kb. 500 méter szintemelkedéssel, több ellenőrző ponttal, pálya közben 
nem biztosítunk frissítést.   
10 km A 10 km-es verseny két körös lesz, és féltávnál frissítést biztosítunk a futóknak,mindenki 
meleg teát kap a célban.  
5 km Kb. 100 méter szintemelkedés lesz, a 10 km-es távon indulók ebből tesznek meg két kört.  
1 km Az egy kilométeres távon csak 14 éves korig fogadunk el nevezéseket, felnőttek azonban 
kísérhetik a gyerekeket ezen a távon is. 500 méter után fordító bóját alkalmazunk. 

Jelentkezés: 8:00-10:30, 8425 Lókút, Bem József u. 36. volt italboltban  
 
Kategóriák:   
15 km: férfiak, nők 
10 km: férfiak, nők  
5 km: férfiak, nők 
1 km: fiúk: F6 (0-6 évesek), F10 (7-10 évesek), F14 (11-14 évesek);  
lányok: N6 (0-6 évesek), N10 (7-10 évesek), N14 (11-14 évesek); 
 
Díjazás: Azokban a kategóriában, amelyekbe legalább 5 előnevezés érkezik december 3-ig, az 
első három helyezettnek éremdíjazást biztosítunk.  

Minden induló Mikulás csomagot kap a célban, és jogosult lesz a verseny teljesítését igazoló 
oklevél e-mailben történő igénylésére. 
 
Nevezési díj: december 3-ig: 2000 Ft/fő, 18 éves korig 1000 Ft/fő,  
Nevezési határidő után 500 Ft/fő a pótdíj 
Runcard kártyával rendelkezőknek az előnevezési határidőig: 200 Ft nevezési díj kedvezmény. 
 
Nevezési cím: tajfutas@freemail.hu 
Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni: Név, Születési év, Táv, Település vagy 
Sportegyesület, Saját Sportident chip száma, ha van. 

A versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek nincs saját chipje, 
annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 200 Ft/db áron.  
Mikulás sapkában indulóknak, illetve 14 éves korig a chip bérlés ingyenes.  
 
További információ: Hites Viktor tajfutas@freemail.hu, mobil: 30/3476356 
 
Együttműködő partnereink:  
Szépalma Hotel, Plasticor Kft., zoldbolt.hu, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség 


