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Versenyinformáció
A Pusztafutást 2016-ban rendeztük meg első alkalommal. Sikerét követően úgy döntöttünk, hogy
hagyományt teremtve évente megrendezzük április utolsó vasárnapján. Törekszünk arra, hogy a
Pusztafutás mindig egy barátságos, családias terepfutó verseny legyen, ahol kötetlen, vidám hangulatban
tudnak a futótársak évről-évre találkozni egymással!
A Verseny:
Ez egy terepfutó verseny, amely rajtközpontja a Révbéri Lovascentrumban van (cím: 6320 Solt,
Felsőrévbér; GPS: LON 46.801389 , LAT 18.969444). A gyerek távok itt, a kerítésen belül kerülnek
kijelölésre. A felnőtt távok szalagokkal és táblákkal jelzett útvonala változatos tájakon vezet (pusztai
legelő, pincehegy, szántóföld, Dunapart, ártéri erdő), erről bővebb info a www.revber.hu/pusztafutas az
„Útvonalak” menüpontban található.
Gyerek távok: ovisoknak 750 m, alsósoknak 1,5 km, felsősöknek 3 km (2 × 1,5 km kör)
Felnőtt távok: 5 km, 10 km, 21 km, 28 km
A versenyt karikás ostorcsapás indítja, a mezőnyt pedig lovaskocsi követi az utolsó versenyző
tempójában, hogy az esetleges sérültek vagy a versenyt feladók azzal jöhessenek vissza a rajtközpontba.
Viszont szintidő nincs, senki nem esik ki a versenyből a tempója miatt!!
Időmérés: elektronikusan, Sportident (dugókás) rendszerrel történik. A chipre letéti díjat nem
számolunk, viszont elveszítése esetén 5.000,- Ft díjat kell megfizetni a rendszergazdának.
Rajtszám: minden előnevező versenyzőnek egyedi, névre szóló. Ha becenevet szeretnél rá íratni, a
nevezési lapon ezt a megfelelő helyre írd be!
Befutó érem: minden versenyzőt, aki teljesíti vállalt távját, egyedi befutó éremmel díjazzuk. Ezt a
chip leadását követően kapja meg.
Frissítés: versenyünket próbáljuk minél zöldebb rendezvénnyé tenni, ennek fényében kérünk
minden résztvevőt, hozzon magával kulacsot, vagy saját poharat. A frissítő pontokon gondoskodunk
ezek utántöltéséről.
A rajtközpont frissítő pontján kínáljuk: víz, sós pogácsa, banán, mazsola, sós mogyoró, szőlőcukor.
A köztes frissítő pontok távonként:
5k: csak a célban van frissítés
10k: az 5. és 6,5. kilométernél víz; a 8. kilométernél víz, sós pogácsa, szőlőcukor
21k: az 5. kilométernél víz; a 10. kilométernél víz, sós pogácsa, banán, mazsola, sós mogyoró,
szőlőcukor; a 14. kilométernél víz; a 18. kilométernél víz, sós pogácsa, szőlőcukor
28k: az 5. kilométernél víz; a 10. kilométernél víz, sós pogácsa, banán, mazsola, sós mogyoró,
szőlőcukor; a 13. kilométernél víz; a 17,5. kilométernél víz, sós pogácsa, banán, mazsola, sós
mogyoró, szőlőcukor; a 21,5. kilométernél víz; a 25. kilométernél víz, sós pogácsa, szőlőcukor
Egyéni frissítő leadására központilag nincs lehetőség. A frissítő állomásra való kijuttatásra a
versenyzőnek kell gondoskodnia.
Kísérő programok, családbarát szolgáltatások: Fontos hangsúlyt kapnak nálunk a családok és a
gyerekek. Ennek jegyében a legifjabbaknak 3 kategóriában indítunk futamokat, ezen felül
gyerekfoglalkoztató fog működni, hogy amíg a szülő fut, a csemete se unatkozzon. Aki nem fut, vagy már
lefutotta távját, nyugodtan elbóklászhat a tanyán, talál itt kézműves udvart, tájházat, különféle
háziállatokat, mehet egy kört lovas kocsival.
Ebéd:
Éhen halni sem fog senki nálunk, minden nevező 2 fogásos ebédet kap, de a nem futó kísérőknek is
van lehetőségük térítés ellenében ebédelni. A húsos menün kívül lehetőség van vegetáriánus/vegán étel
választására, valamint megadhatod esetleges étel-intoleranciádat is. Erre a nevezési lapon van lehetőség.
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Tehát összefoglalva a nevezési díj tartalmazza:









Részvételt a versenyen, jelölt útvonalon
Elektronikus időmérést
Frissítést
Egyedi, névre szóló rajtszámot
Egyedi befutó érmet
2 fogásos ebédet (bableves, és kukoricalepény szilvalekvárral)
Részvételt a kísérő programokon
Gyerekfoglalkoztató

Nevezési díjak, kedvezmények:
Kategória

Előnevezéssel
2018.04.23-án 16:00-ig
Normál díj

Spuri aranykártya
kedvezménnyel*

Helyszíni nevezéssel
2018.04.23-án 16:00 óra után
Normál díj

Spuri aranykártya
kedvezménnyel*

Felnőtt 5k és 10k
4.000,- Ft
3.400,- Ft
5.000,- Ft
4.250,- Ft
Felnőtt 21k és 28k
4.500,- Ft
3.825,- Ft
5.500,- Ft
4.675,- Ft
Gyerek 3 év alatt
ingyenes
Gyerek 6 év alatt:
1.000,- Ft
850,- Ft
2.000,- Ft
1.700,- Ft
Gyerek 14 év alatt
1.500,- Ft
1.275,- Ft
2.500,- Ft
2.125,- Ft
Senior 60 év felett
3.500,- Ft
2.975,- Ft
4.500,- Ft
3.825,- Ft
Családi nevezés**
10.000,- Ft
14.000,- Ft
* A BSI által kiadott Spuri Aranykártya tulajdonosoknak 15% kedvezmény a nevezési díjból. Csak
egyéni nevezés esetén tudjuk érvényesíteni, csoportos kedvezménnyel együtt nem vehető igénybe.
** Családi nevezés 2 felnőtt és 2 gyerek (14 év alatt) együttes nevezése esetén. Ennél több gyerek esetén
a csoportos kedvezmény*** feltételei érvényesek.
*** Csoportos kedvezmény: min. 5 fő együttes nevezése esetén 10% kedvezményt adunk a végösszegből.
Résztvevők utólagos hozzáadása a nevezéshez nem lehetséges, csak akkor él a kedvezmény, ha egyazon
nevezési lapon van minden résztvevő felsorolva. További kedvezménnyel nem vonható össze.

Nevezés menete:
1. Előnevezés lehetséges e-mailben (info@revber.hu), postai úton (Révbéri Lovascentrum, 6320 Solt, Pf.
16.), vagy személyesen telefonos egyeztetés után (+36302589714).
Fontos tudnivaló! Az előnevezés nem automata rendszeren keresztül történik, az egyes nevezéseket
személyesen kezelem és viszem fel az adatokat. Így előfordulhat, hogy a nevezésről a visszaigazolás
csúszhat akár néhány napot is!
 Előnevezés határideje: április 23 hétfő 16:00 óra, eddig a nevezési díjnak is be kell érkezni!
 A nevezéshez szükséges a nevezési lap letölthető a http://www.revber.hu/pusztafutas/nevlap.doc
oldalról, ezt kell kitöltve visszaküldeni az info@revber.hu címre
 Ezt követően küldünk egy visszaigazolást, melyben leírjuk a további teendőket
 Nevezési díj kifizetése
 Készpénzben, személyesen (egyeztetés a +36302589714 számon)
 Átutalással a 12024009-00302040-00100008 (Raiffeisen Bank) számlaszámra,
számlatulajdonos Nagy Péter. A közleménybe írd be a nevedet, valamint a díjbekérő számát.
 A nevezési díj beérkezését követően visszaigazolást küldünk az átutalásról. A kiállított számlát emailben elküldjük, az eredetit a rajtcsomagba tesszük. Ha előbb lenne rá szükséged, jelezd, és
postázzuk.
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 A nevezési lista a www.revber.hu/pusztafutas a „Nevezések” menüpontban található
 Rajtszám átvehető a helyszínen, a verseny napján 8:00-9:30 között (gyerekeknek 9:00-ig)
 Előnevezés visszamondása: az átutalt nevezési díjak az esetleges visszalépés esetén az előnevezés
határidejéig az esetleges banki költségek levonásával visszafizetésre kerülnek. Ezt követő
lemondás, valamint a versenytől való távolmaradás esetén a nevezési díjat nem áll módunkban
visszafizetni. Lehetőség van azonban a nevezés díjtalan átadására, ez esetben a nevezést lemondó
versenyzőnek e-mailben le kell mondani a nevezéséről, meg kell nevezni azt a személyt, akinek a
nevezést átadja, és ki kell tölteni egy új nevezési lapot az új versenyző adataival.
2. Helyszíni nevezés:
 Nevezési díj szempontjából helyszíni nevezésnek számít az előnevezés határidejének lejárta utáni
minden nevezés, azaz
 Utóregisztrációval: 2018. április 23 hétfő 16:00 óra után, de legkésőbb 2018. április 28.
szombat 16:00 óráig
 Helyszíni regisztrációval: 2018. április 29. vasárnap 8:00-9:30 között (gyerekeknek 9:00)
 Helyszíni nevezés esetén a fenti díjtáblázat emelt összegeit számoljuk fel
 A befutó érmeket csak a versenyt követően néhány nappal, utólagosan tudjuk átadni

Díjazás:
Kategóriánként az 1-3 helyezettet érmekkel díjazzuk
 Gyerekeknek fiú és lány kategóriában
 750 m távon 6 év alatt (2011 után születtek)
 1,5 km távon 10 év alatt (2007 után születtek),
 3 km távon 14 év alatt (2003 után születtek)
 Felnőtteknek férfi és női abszolút: 5k; 10k; 21k; 28k
Részletes programterv:
 8:00-tól: regisztráció, rajtszámok átvétele
 9:30: gyermektávok rajtja (először az ovis, majd a sulis)
 10:00: felnőtt távok rajtja (sorrendben: 28k, 21k, 10k, 5k)
 12:00-től ebéd
 14:00: csikósbemutató
 14:30: eredményhirdetések
 A verseny teljes időtartama alatt ingyenesen látogatható a kézműves udvar, a tájház, valamint a
gyerek-játszóház. Egységeinkben kemencés lángos, illetve különféle italok kaphatók.
Fontos tudnivalók:
 A Pusztafutás a Bács-KisRUN sorozat része. Erről bővebb info a www.revber.hu/pusztafutas az
„Útvonalak” menüpontban található.
 A versenyen saját felelősségére indulhat minden felkészült futó, akik elfogadják a versenykiírásba
foglalt feltételeket.
 Ajánlott felszerelés (elsősorban a hosszú távon indulóknak):
 min. 0,5 l űrtartalmú kulacs
 Működő mobiltelefon feltöltött akkuval
 A felnőtt távokon 14 éven aluli gyerek csak felnőtt kísérővel indulhat, ugyanis a pályán
folyamatosan figyelni kell az útjelölést és szalagozást. Ha egy helyen elvéti, könnyen eltévedhet!
 16 éven aluliak csak írásos szülői beleegyezéssel indulhatnak.
 Az ovisokat szülők kísérhetik a verseny közben a futópályán is, de tilos segíteni a futásban (pl.
felemelni és karban vinni, kézen fogni és húzni, stb.).
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 A sérülések elkerülése érdekében javasolt, hogy mindenki a saját képességeinek megfelelő távon
induljon. Bármilyen futást befolyásoló egészségügyi panasz esetén szükséges orvos véleményét kikérni.
 A mezőnyt lovas kocsi követi. Futás közbeni sérülés vagy rosszullét esetén a lovas kocsira fel lehet
szállni, amely visszaviszi a központi sátorhoz, ahol orvosi ellátásban részesül.
 Szintidőt nem alkalmazunk.
 Kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny kijelölt útvonalon történő teljes távját, vagy
a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve, hiányosan tölti ki.
 A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül, kutyával futni tilos.
 A versenyen készült fotókat és videókat a rendezőség felhasználja, ehhez a versenyzők a nevezéssel
hozzájárulásukat adják.
 Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység csak a rendezőség előzetes
engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
 A rendezőség fenntartja a jogot, hogy az útvonalat, a távok hosszát, illetve a programtervet
megváltoztassa. Ha a verseny valamilyen okból nem kerül megrendezésre, akkor a nevezési díjakat
visszautaljuk a befizető nevére, címére.
Mindenkit szeretettel vár a Pusztafutás csapata!

Nagy Péter
Pusztafutás fő szervező
+3630/2589714; nagy.peter@revber.hu

