
II. Tündér-hegyi 
terepfutó verseny 

versenykiírás 
 

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

Távok és útvonal:  
28,5 km Balatonalmádiból, Litéren és Királyszentistvánon át vezet a terepfutó verseny útvonala Pétfürdőre. Nagyrészt a 
Balatoni Kék turista út nyomvonalát követjük, de néhol arról letérünk, végig kék műanyag szalagozással jelezve az 
útvonalat. Mintegy 520 méter szintkülönbség vár a hosszabb távon induló versenyzőkre. A táv közel 80 % erdei utakon 
halad. Frissítést útközben Királyszentistvánon biztosítunk.  
 
16km Litérről, Királyszentistvánon át vezet Pétfürdőre dimbes-dombos tájon vezet a terepfutó verseny útvonala, 
nagyrészt a Balatoni Kék turista út nyomvonalát követve, néhol arról letérve, végig kék műanyag szalagozással jelezve 
az útvonalat. Mintegy 310 méter szintkülönbség vár a rövidebb távon a versenyzőkre. A táv közel 90 % erdei utakon 
halad. Frissítést útközben Királyszentistvánon biztosítunk.  
 
Rajt: 28,5 km 2014. február 15. (vasárnap) 11:00 óra, Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 
16 km 2014. február 15. (vasárnap) 11:30 óra, Templom u., Határ u. találkozásánál lévő Litéri Közpark 

Jelentkezés: 8:00-10:00-ig Pétfürdőn a Sporttelepen, vagy az egyes távok rajtjában 10:30-ig 
 
Cél: Pétfürdő, Sporttelep 
 
Kategóriák: Férfiak: felnőtt: 18-34 év, szenior 35 – 49 év, masters 50 + 
Nők: felnőtt: 18-34 év, szenior 35 – 49 év, masters 50 + 
 
Díjazás:Valamennyi a távot teljesítő versenyző egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5 
előnevezés érkezik, az első három helyezettnek éremdíjazást és tárgyjutalmat biztosítunk. 
 
Nevezési díjak:  
16 km: január 15-ig 2300 Ft/fő, február 8-ig 3300, február 14-ig 3800, helyszínen: 4300 Ft/fő 
28,5 km: január 15-ig 2800 Ft/fő, február 8-ig 3800, február 14-ig 4300, helyszínen: 4800 Ft/fő 
Runcard kártyával február 8-ig történő előnevezés estén 300 Ft kedvezmény. 
 
A fizetendő nevezési díj a nevezés beküldésének időpontja alapján történik, vagy helyszínen történő fizetéssel, vagy a 
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078-10009172-es számú bankszámlájára átutalással. Az előnevezés 
fizetési kötelezettséget nem jelent, az előre átutalt, de fel nem használt nevezési díj, az egyesület más versenyére 
átvihető.  
 
Időmérés: A versenyen SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját chipje az kérjük 
nevezéskor a chip számát adja meg! Akinek nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 200 Ft/db áron, 
kérjük, aki a nevezési díjat átutalással rendezi, és chipet is bérel, az egyúttal a chip bérleti díját is átutalással rendezze. 
 
Nevezési cím: tajfutas@freemail.hu 
Nevezéskor kérjük megadni a nevet, a születési évet, az egyesületet, vagy a települést, és ha van a saját Sportident chip 
számát! 
 
További információ: Hites Viktor tajfutas@freemail.hu, mobil: 30/3476356  

Lángos party: A célban minden indulót várunk egy lángos partira.  

Fürdés: A célban meleg vizes fürdési lehetőséget biztosítunk a versenyzőknek.  
 
Csomagszállítás: rajtból a célba 200 Ft/csomag. 

Szállítás a Rajtból a Célba: Február 8-ig történő lehet előjelentkezni szervezett buszos szállításra 1000 Ft/fő áron 
biztosítunk szállítást a futóknak Pétfürdőről a Sporttelepről mindkét táv rajtjába 10:30-as indulással. 

Együttműködő Partnereink: zolbolt.hu, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Teljesítménytúrázók Társasága, Plasticor Kft., 
Hotel Szépalma, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Litér Község Önkormányzata, Pannónia Kulturális Központ  

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 
A versenyt extrém időjárási körülmények között is megrendezzük. 


