
 
Hajag Félmaraton 

terepfutó verseny 
versenykiírás 

2016. április 30. szombat 
 
 

 

Útvonal: Pénzesgyőr – Kőszoros – Hajag-tető - Rák-tanya – Pénzesgyőr 
Rajt: Pénzesgyőr, focipálya   
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Telefon: 30/3476356 e-mail: tajfutas@outlook.hu 
 
Leírás: A félmaratoni terepfutó verseny végig erdei utakon, ösvényeken halad a Hajag lábánál és a 
Hajag-tetőn található gyönyörű erdőkben illetve mezőkön a medvehagyma virágzás csúcsán. A 
verseny során közel 500 méter szintkülönbséget kell legyőzniük a versenyzőknek. Több helyen lesz 
ellenőrző pont az útvonalon, frissítést pedig 10 és 16 km-nél biztosítunk a futóknak. 
 
GPS track a tervezett útvonalról: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zkmhgfxtdpfjmvpc 

 
Rajt: 2016. április 30. (szombat) 10.00 óra, Pénzesgyőr, focipálya 
 
Jelentkezés és chipfelvétel:  
április 30-án 8:00-9:30-ig, Pénzesgyőrben a Művelődési Házban 
 
Cél: Pénzesgyőr, focipálya  
 
Frissítő állomás: 10,1 km Hajag-tető, 16,2 km Rák-tanya 

Kategóriák:  
Férfiak: F20 (1996-1999) F21 (1995-1977), F40 (1976-1967), F50 (1966-) 
Nők: N20 (1996-1999) N21 (1995-1977), N40 (1976-1967), N50 (1966-) 
 
Díjazás: Valamennyi teljesítő egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 
5 előnevezés érkezik, az első három helyezettnek éremdíjazást biztosítunk. A férfi és női abszolút 
győztes egy évig védi a verseny vándorkupáját. 
 
Nevezési díj: április 24-ig 2700 Ft/fő, helyszínen: 3200 Ft/fő  

Runcard kártyával rendelkezőknek árpilis 24-ig 500 Ft kedvezményt adunk a nevezési díjból. 
 
Nevezési cím: on-line nevezés: www.vbtse.hu/nevezes e-mailen: tajfutas@outlook.hu 
 
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 300 Ft/db áron.  
 
További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356 



 
A Hajag félmaraton a Hajagi Sportnapok keretében kerül sor, amelynek további programjai: 

április 30.  
8:00-10:00 Papod 50 és 30 gyalogos teljesítménytúrák rajtja 
9:00-10:00 Pénzesgyőr 55 kerékpáros teljesítménytúra rajtja 
április 26.  
8:00-10:00 Medvehagymás Hajag 20/10 teljesítménytúrák rajtja 
11:00 Hajag csúcsfutás 10 km-es hegyifutó verseny rajtja 
 
Május 1-jén a focipálya ad otthont a Pénzesgyőri majálisnak különféle családi programokkal.  

Ellátás a célban: A verseny végén minden indulót vendégünk egy tányér gulyáslevesre pogácsával 
és az ásványi anyagok pótlása érdekében egy hideg sörre. 

Parkolás: A focipálya melletti füves területen.  
 
A Hajag Félmaraton is része a Bakonyi terepfutó sorozatunknak! 
Részletek a versenysorozatról: http://www.futonaptar.hu/races/Bakonyi_2016.htm 
 
Szálláslehetőség Pénzesgyőrben faházakban: 
 http://www.penzesgyor.hu/index.php/szallas 
 

Szállás Lókúton 4 fős nyaralóházban 2 pótággyal, illetve sátrazás: 
Érdeklődni a tajfutas@outlook.hu címen, vagy a 30/3476356-os mobilszámon lehet. 
 
Együttműködő partnereink: Pénzesgyőr önkormányzata, Keller cukrászat, Verga Zrt., Bakonyerdő 
Zrt., Hajagi erdőbirtokosság, zoldbolt.hu, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Erzsébet vendégház 
Csesznek, Rák-tanya, Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi 
Múzeuma, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Bakony Szíve Turisztikai Szövetség  


