
II. TAVASZVÁRÓ TEREPFUTÓVERSENY 

A NAPLÁS TÓNÁL 
 
 
 
Időpont: 2012. Március 10. szombat 9 órától 
 
Helyszín: Budapest XVI. Kerület Naplás-tó  
 
Megközelíthetőség: é. sz. 47° 30′ 33.85″, k. h. 19° 14′ 46.63″ 
BKV-val: 46-os autóbusszal az ERDEI-bekötő út megállónál kell leszállni, és a Naplás –tó 
jobbra található. (lefelé kell sétálni kb. 300m és jobbra a betonúton) 
 
Rendező: Mahfusz és X2S Team 
 
Főtámogatónk: XVI. Kerületi Önkormányzat, SALOMON 
 
Fővédnök: Kovács Péter XVI. Kerület Polgármestere 
 
Célja: Sportolási lehetőség biztosítása természetes körülmények között, minden terepfutást 
kedvelőnek. 
 
 

Fut

am 

Korcsoport: Táv: 

(km) 

Rajt: Nevezés/ jelentkezés: Nevezési díj: 

1. Ovis futamok 

2005 és fiatalabb 

300 m 9.00 8.50-ig 0 Ft 

2. (alsós) Iskolás futamok 

2005-2001 

 

(felsős) Iskolás futamok 

2000-1997 

1 km 

 

 

2.2 km 

9.20 

 

 

10.00 

CSAK kollektív 

Előnevezés! 

 

jelentkezés:9.00-ig, ill. 

9.40-ig 

 

1500 Ft / osztály 

vagy 

150 Ft / fő 

3. Sprinttúra (nyílt kocogó, 

túrázó futam) 

2.2 km 11.00 10.45-ig 0 Ft 

4. Super Sprint  

’96-73, ’72-53, 1952-től 

5x2.2 km 

v. 11 km 
11.30  Helyszíni nevezés: 

11.00-ig 

Helyszínen: 2000ft 

      Előnevezés: 1.500ft 

 
Ha egy sportegyesületből a Super Sprint futamra minimum 10 fő nevez, akkor 1 főre 
1.200ft a nevezési díj – előnevezés esetén! 
 

Előnevezés:  
 
A „SUPER SPRINT” futamon indulók előnevezése az internetről (www.mahfusz.hu) 
letöltött „egyéni nevezési lap” hiánytalan visszaküldésével és postai vagy banki átutalással 
történő befizetéssel válik érvényessé (a befizetést igazoló szelvényt a rajtszám átvételkor 
be kell mutatni)!  
 
A géppel vagy kézzel kitöltött nevezési lapokat a berendi@mahfusz.hu e-mail címre kérjük 
visszaküldeni, legkésőbb március 05-ig.  
Február 15. től online nevezés a www.mahfusz. hu -n! 

 

 

http://toolserver.org/~geohack/hu/47_30_33.85_N_19_14_46.63_E_type%3Awaterbody?pagename=Napl�s-t�
http://www.mahfusz.hu/
mailto:berendi@mahfusz.hu


ELŐNEVEZÉST A „Super Sprint” (5*2.2km) -re MÁRCIUS 5.-ig FOGADUNK EL, 
UTÁNA MÁR CSAK HELYSZÍNEN LEHET NEVEZNI! 

 

 

Versenyzési feltételek:  
 

Minden induló a kitöltött nevezési lap aláírásával vállalja, hogy egészségi állapota engedi a 
versenyzést, és elfogadja, hogy a versenyszabályzat (lásd: mahfusz.hu) betartása minden 
résztvevőre nézve kötelező, és semmilyen követeléssel nem élhet a versenyrendezők felé: 
lásd még www.mahfusz.hu illetve www.x2s.hu általános részvételi szabályzat betartásával. 
 
MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE INDULHAT A  VERSENYEN! 
 

A „Super Sprint” futamban 5x 2.2 km-t teljesítenek a versenyzők, minden kör (2.2 km) után 

új tömegrajt. NEM VÁLTÓVERSENY! 

A tömegrajt újraindítási ideje (aktuális rajtól mérve) 13 perc. Aki nem ér be ennyi idő alatt, 
vagy egyben szeretné lefutni a 11 km-t az, folyamatosan teljesíti a távot. 
Időmérés chip-pel történik (minden kört külön mérünk), használata kötelező.  


FIGYELEM: Nem biztos, hogy az a győztes, aki először ér a célba, hanem akinek az 5 kör 
alapján, összideje a legkevesebb! 
 
 

Díjazás: 
 
A Super Sprint versenyben a kiírt 3 korosztály férfi női összidőben leggyorsabb  
1-3 helyezettjét díjazzuk.  A dobogósok érem és a támogatok által felajánlott díjazásban 
részesülnek. A 11 km-t egyben teljesítőket KÜLÖN nem díjazzuk, ők is az összidős 
értékelésbe számítanak bele! 
Az összes rajtszámmal rendelkező versenyző részt vesz a tombolán, ahol értékes 
ajándékok kerülnek kisorsolásra. 
 
 
 Egyéb: 
 
9 órától GYERMEK FUTAMOKKAL várunk mindenkit (minden befutónak egyedi 

érem), a részletes kiírás a www.mahfusz.hu -n és az iskolákban megtalálhatók! 

A „Super Sprint” futam a 2012-es Mahfusz versenysorozat 1. állomása! 
 
 
 
További infók: www.mahfusz.hu; www.x2s.hu Tel: Talabér Attila: 0620/4660001 
                                                                                  Berendi Antal: 0630/4665080 
 
 
 
 
VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL! 
 

 

http://www.mahfusz.hu/
http://www.x2s.hu/
http://www.mahfusz.hu/
http://www.mahfusz.hu/
http://www.x2s.hu/

