
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendező:  
Müller György Általános Iskola és Óvoda  
Fő támogatók: EVERLING Kft (www.everling.hu ), Budapest XVI. Kerület Önkormányzata  
Fővédnök: Kovács Péter polgármester 
Verseny célja: sportolási lehetőség biztosítása természetes körülmények között. 

Rajt Korcsoport Táv 
Nevezés / 
jelentkezés módja 

Nevezési díj 

10:00 3éves és fiatalabb kategória: 
2017. és azután született 

300m előnevezés/helyszíni 
nevezés 

INGYENES 

10:15  kategória: 4-6éves 
(2014-2016. szül.év) 

300m előnevezés/helyszíni 
nevezés 

INGYENES 

10:30 kategória: 7-9éves 
(2011-2013. szül.év) 

1 km előnevezés/helyszíni 5.000 Ft/osztály(10 fő felett), 
500/1fő 

10:50  kategória: 10-11éves 
(2009-2010. szül.év) 

1 km előnevezés/helyszíni 5.000 Ft/osztály(10 fő felett), 
500/1fő 

11:10  kategória: 12-13éves  
(2007-2008. szül.év) 

2 km előnevezés/helyszíni 5.000 Ft/osztály(10 fő felett), 
500/1fő 

11:30  kategória:14-15éves 
(2005-2006.szül.év)  és   16-19éves          
 (2004-2001. szül.év) 

2 km  előnevezés/helyszíni  5.000 Ft/osztály(10 fő felett),     
 500/1fő 

12:00 
 
 
 

Sprint túra 
Pálfi Tóni Emléktúra, kocogó 
futam 

2 km  
 
 
 

Nincsen nevezési díj! 
Díjazás nem lesz ebben a 
futamban! Bárki rajthoz állhat 
és kipróbálhatja magát. 

              X2S SUPER SPRINT 

12:30 5x2km (NEM VÁLTÓ) 5x2 km 
Előnevezés, 
Helyszíni 
nevezés 

02.29-ig: 3.000Ft 
Helyszínen:    5.000Ft 

 
 
 
 
 

2020-as Futapest klubtagok 1500ft-ért indulhatnak. 
 
 
 

X. EVERLING TAVASZVÁRÓ   

   TEREPFUTÓVERSENY, Pálfi Tóni emlékverseny 

   NAPLÁS-TÓ, 2020.03.08. VASÁRNAP, 10óra 

 

2015. Március 08. vasárnap 10 óra 

 

Helyszín: Budapest XVI. ker. Naplás-tó 
 

Megközelíthető: 
GPS: é. sz. 47° 30′ 33.85″, k. h. 19° 14′ 46.63″  
 

BKV: 46-os autóbusz - ERDEI bekötőút megálló 
(lefelé kell sétálni kb. 300 métert jobbra a betonúton a 
Naplás-tó felé a Naplás úton)  
 

Eredményhirdetések: folyamatosan! 
14:20 SuperSprint (5*2km), TOMBOLA! 
 

 
 
 

http://www.everling.hu/
https://maps.app.goo.gl/T7KEkUDqWbB3toe7A


 Előnevezés határideje (iskolai futamok, 5*2km): 2020.február 29.  

Előnevezés ide kattintva: Egyéni nevezés 

Természetesen a helyszínen is lehet nevezni! 
 
Nevezési díjat a helyszínen kell befizetni a nevezési sátraknál. 
 
Csak az számít előnevezőnek, aki a megadott határidőig regisztrált az ONLINE felületen. 
                        

Versenyzési feltételek:  
Minden induló a kitöltött nevezési lap aláírásával vállalja, hogy egészségi  
állapota engedi a versenyzést, és elfogadja, hogy a versenyszabályzat betartása minden 
résztvevőre nézve kötelező, és semmilyen követeléssel nem élhet a versenyrendezők felé. 

 
MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE INDULHAT A VERSENYEN!  
 

Óvodai/iskolai futamokra: 500ft/1fő, csoportosan 10 fő feletti 
kedvezmény: 5000ft/ 1 csoport vagy osztály.  
Osztályoknak online nevezés ide kattintva: ISKOLAI NEVEZÉS 

KERESSÜK A LEGSPORTOSABB OSZTÁLYT! Értékes díjak!  

A végeredmény meghatározásnál a hivatalos osztálylétszámból számoljuk ki az 
arányt (pl.:25 fős osztály, 20 célba érkező =100/25X20=80%). Azonos százalék 
esetén a nagyobb létszám nyer. CSAK a célba érkező indulók számítanak a 
végeredménynél!  

 
A „Super Sprint” futamban 5x2km-t teljesítenek a versenyzők, minden kör 
(2 km) után új tömegrajt. NEM VÁLTÓVERSENY!  
A tömegrajt újraindítási ideje (aktuális rajtól mérve) 13 perc.  
Aki nem ér be ennyi idő alatt, folyamatosan teljesíti a távot.  
Időmérés chippel 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!  
 
A verseny a multiNavigator hegyifutó kupasorozat 2020 állomása. 
 
Egyéb infók: öltöző sátor rendelkezésetekre áll valamint egyéni frissítőket 
is lehet használni. Kutyával nem lehet futni! 
 
Pályarajz: http://www.mygeonaute.com/hu/share/tQtkmYSRuq  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLIR3oGKQBoTv6esrgacfrorjQWAThWwVWr4OsBOHpRYKqCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4KDNW2QHbn9jBqkScgwxI5eJsrHkrtnvTOaAFFMkXUzyq7w/viewform
http://www.mygeonaute.com/hu/share/tQtkmYSRuq


Díjazás: A Super Sprint versenyben a kiírt 5 korosztály férfi-női 
összidőben leggyorsabb 1-3 helyezettjét díjazzuk. A dobogósok érem és 
a támogatók által felajánlott díjazásban részesülnek.  
 
Korosztályok az 5*2km-en: 14 <19év fiú-lány, női-férfi 20 <39év,  
női-férfi 40 <49év, női-férfi 50 <59,női-férfi 60< 
 
 
A Super Sprint abszolút 1-3 férfi-nő készpénzdíjazásban részesülnek: 
                             20.000-15.000-10.000Ft 

                             
További információk: www.hegyifutas.hu  
                                     +3630 466 5080  
                                     tavaszvaronaplas@gmail.com  
 
VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!       

http://www.hegyifutas.hu/
mailto:tavaszvaronaplas@gmail.com

