
 
I. Bakonyi Karácsony 

     Téli Félmaraton és Negyedmaraton 
terepfutó verseny 

  versenykiírás 
2014. december 21. vasárnap 

Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@freemail.hu 

Félmaraton útvonal: Szépalma Hotel– Bakonybél – Százhalom – Kisszépalmapuszta – Ménesjárás puszta – Porva  – 
Szépalma Hotel  

Negyedmaraton útvonal: Szépalma Hotel – Kisszépalmapuszta – Ménesjárás puszta – Porva  – Szépalma Hotel  

Leírás: Téli terepfutó versenyünk a Kőris-hegy keleti oldalában és lábánál egy csodaszép, várakozásunk szerint 
nagyobb hó esetén is futható dimbes-dombos  tájon vezet. Csaknem végig széles erdei utakon haladnak az útvonalak, 
amelyekben több helyen vannak hosszabb-rövidebb betonos szakaszok. Frissítést útközben kb. féltávnál és a 
félmaratonon 15 km-nél biztosítunk a versenyzők számára. A versenyt extrém időjárási körülmények között is 
megrendezzük! 

Rajt: 2014. december 21. (vasárnap) 11.00 óra, Szépalma Hotel. 
 
Jelentkezés: 8:00-10:30-ig Szépalma Hotel 
 
Cél: Szépalma Hotel 
 
Kategóriák:  
Férfiak: F21 (1995-1980 születési év), F35 (1979-1965 születési év), F50 (1964 és előtte születettek) 
Nők: N21 (1995-1980 születési év), N35 (1979-1965 születési év), N50 (1964 és előtte születettek) 
 
Díjazás: Valamennyi teljesítő egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 előnevezés 
érkezik december 14-ig, az első három helyezettnek éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. A férfi és női abszolút 
győztes egy évig védi a verseny vándorkupáját. 
 
Nevezési díj:  
Félmaraton december 1.-ig 2800 Ft/fő, december 14-ig. 3800 Ft/fő december 14. után 4300, a helyszínen: 4800 Ft/fő 
Negyedmaraton 
december 1.-ig 2300 Ft/fő, december 14-ig. 3300 Ft/fő december 10. után 3800, a helyszínen: 4300 Ft/fő 
 
Nevezési cím: tajfutas@freemail.hu 
Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni: név, születési év, település, vagy egyesület, illetve ha van a saját 
Sportiden chip száma 

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 200 Ft/db 
áron.  
 
További információ: Hites Viktor tajfutas@freemail.hu, mobil: 30/3476356 
 
Ellátás a célban: A verseny végén egy meleg levesre várunk mindenkit szeretettel.  

Szálláslehetőségek Zircen és a környéken: 
Szépalma Hotel és Ménesbirtok: http://szepalma.hu/hu/ 
Ámos Vendégház: http://www.amosvendeghaz.hu/ 
Amber Vendégház http://ambergvendeghaz.hu 
Dusán Háza http://szallas.hu/dusan-haza-zirc?utm_medium=referral&utm_source=www.zirc.hu 
Forrest Hills Biohotel http://foresthills.hu 
Hotel Szarvaskút  http://szarvaskut.hu/ 
Ibolya Vendégház http://ibolyavendeghaz.ewk.hu/ 
Jeskó Panzió www.jeskopanzio.hu 
Rézkakas Fogadó www.rezkakas.hu 
Tilla-Lak http://szallas.hu/tilla-lak-zirc 

Együttműködő partnereink: Szépalma Hotel, Plasticor Kft., zoldbolt.hu, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 


