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Keszthely Trail 2016 
                                                                                                                                futónaptár.hu 
Extrém Terepfutóverseny 
Egyéni és Váltó 
 
A versenyzőknek tisztában kell lenni a verseny sajátoságával: 
A versenyző saját felelősségére indul. 
A pálya kb. fele-fele arányban vezet erdei utakon és úttalan erdőkben, hegyoldalakon. 
A versenyzőnek felkészülten kell állnia a fizikai, mentális és pszichés kihívás elé. 
A versenyzőnek elsősorban magát és az extrém pályát kell legyőznie. 
A versenyzőnek mindezek ellenére jól kell éreznie magát! :) 
 
 
Rendező: Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület 
 
Időpont és helyszín: 
2016. szeptember 17. szombat Gyenesdiás 
 
Versenyszámok és kategóriák:  
Egyéni: 24 km Férfi/Nő -18, 19-40, 41-55, 56- 
16 km Férfi/Nő -20, 21- 
8 km Férfi/Nő -14, 15-18, 19- 
2 km Férfi/Nő -10, 11-14, 15-18, 19- 
Váltó: 24 km (2-3 fő) (3 kör) Férfi/Nő 
10 km (2-5 fő) (5 kör) Férfi/Nő -14, 15-18, 19- átlagéletkorig 
Vegyes váltókat a férfiaknál értékelünk. Egyszemélyes váltó kizárásra kerül. 
Ha az előnevezési határidőig kategóriánként 10 főnél vagy váltónál kevesebb nevezés érkezik, a 
kategóriákat összevonjuk. 
 
Létszámlimit: 
24 km egyéni vagy váltó: 200 
16 km: 150 
8 km: 150 
10 km váltó: 75 
2 km: 75 
 
Rajt időpontja és szintidők: 
24 km (egyéni és váltó): 10:00 5 óra 
16 km: 10:10 3 óra 
8 km: 10:20 2 óra 
10 km 10:30 2 óra 
2 km 10:30 1 óra 
 
Nevezési díj: Előnevezés (09.07-ig) Helyszínen, határidő után 
Egyéni: 24 km: 5000,- Ft 7000,- Ft 
16 km: 4500,- Ft 6500,- Ft 
8 km: 4000,- Ft 6000,- Ft 
2 km 4000,- Ft 6000,- Ft 
Váltó: 24 km 4000,- Ft/fő 6000,- Ft/fő 
10 km 4000,- Ft/fő 6000,- Ft/fő 
 
18 év alatt 1000,- Ft kedvezmény. 
Az előnevezés csak akkor érvényes, ha a határidő után két napon belül a nevezési díjad megérkezik a 
74000236-10016666 Bak és Vidéke számlaszámunkra. Ellenkező esetben helyszíni nevezési díjat kell 



fizetni. Lemondást, írásban 2016. szeptember 07-ig fogadunk el, ekkor a befizetett összeget visszautaljuk 
1000,-Ft kezelési költség levonása után. Ezután a nevezési díjat nem fizetjük vissza, a nevezés nem 
ruházható át. 
Egyesületeknek, iskoláknak, cégeknek minimum 8 egyéni induló és/vagy váltó egyben történő nevezése és 
fizetése esetén10 % kedvezmény. 
 
A nevezés megnyitása: 2016. június 27. 0:00 
 
Gyorsasági kedvezmény, garantált indulási lehetőség: 
Akik az első héten neveznek és az első héten el is indítják az utalást, 1000,- Ft kedvezményt kapnak és a 
létszámok betelése esetén is indulhatnak a versenyen. 
 
Előnevezési határidő: 2016. szeptember 07. 24:00 
 
Nevezési lehetőségek: 
Kizárólag online a nevezés megnyitása után: 
http://goo.gl/forms/zq3ekButA3GwPC0l2 
 
Rajtszám: 
A futók előnevezés esetén egyedi rajtszámot kapnak, amit a mellkason teljes terjedelemben viselni kell. 
 
További információ: 
Mézes Tibor Sólyom +3620/472-0056 gocsejktfe@gmail.com 
 
Tervezett eredményhirdetés: 
Minden távon 13:00 
 
Frissítő: 
Csak a körök végén, a célterületen, de ott gazdagon. 
Egyéni frissítő leadható. 
Víz, szörp, izotóniás ital, ropi, sós keksz, édes keksz, szőlőcukor, csokoládé, többféle gyümölcs. 
 
A nevezési díj tartalmazza: 
Gazdag rajtcsomagot. 
Egyedi érem a szintidőn belül érkezőknek. 
Egyedi névvel ellátott rajtszám az előnevezőknek. 
Letölthető gps track. 
Elektronikus időmérés. 
Frissítés a verseny során és/vagy a célban. 
Letölthető oklevél. 
Meleg étel minden indulónak a célban. 
A verseny közben készült letölthető fotókat. 
Extrém nehézségű, jól kijelölt terepfutó útvonalat. 
Villámtájékozódó gyermekversenyt a célban. 
Szakképzett egészségügyi személyzetet a célban. 
Óvodát, hogy a szülők nyugodtan futhassanak. 
A versenyt! 
 


