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Révbéri pusztafutás versenykiírás 
2016. április 24. vasárnap 

A verseny rendezője: Nagy Betyár Kft 
Fő szervező : Nagy Péter, +36302589714  
A verseny helyszíne: Révbéri Lovascentrum, 6320 Solt, Felsőrévbér (GPS: LON 46.801389 , LAT 
18.969444) 
Időpont: 2016. április 24. (vasárnap) 
Programterv:  
8:30-tól: regisztráció, rajtszámok átvétele 
9:30: gyermektáv rajtja 
10:00: felnőtt távok rajtja (magas létszám esetén az egyes távokon indulók külön kerülnek elindításra) 
13:00: ebéd 
14:00: csikósbemutató 
14:30: eredményhirdetés 
A verseny teljes időtartama alatt lehetőség van a kézműves udvar, a tájház látogatására, egységeinkben 
kemencés lángos, illetve különféle italok kaphatók. 
Távok, nevezési díjak, kedvezmények: 

Táv Felnőtteknek 14 év alatt 60 év felett 
750 m 2.000,- Ft 500,- Ft 1.000,- Ft 
1,5 km 2.000,- Ft 500,- Ft 1.000,- Ft 
5 km 3.000,- Ft 1.000,- Ft 2.000,- Ft 
11,5 km 3.500,- Ft - 2.500,- Ft 
23,5 km 4.000,- Ft - 3.000,- Ft 

• A részvétel 6 év alatti gyerekeknek ingyenes. 
• A kedvezményes díjak igénybevételéhez a nevezési lapon mindenképpen szükséges a születési idő 
feltűntetése, ezt a rajtszámok átadásakor személyi igazolvány felmutatásával igazolni kell. 
• Spuri Aranykártyával rendelkezőknek 15 % nevezési díjkedvezmény 
• Csoportos kedvezmény: 5 fő együttes nevezése, illetve díjfizetése felett 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. A Spuri Aranykártyás 
kedvezménnyel nem vonható össze, a csoportba a kártyás kedvezményt igénylő résztvevők nem 
számítanak bele). 
Nevezés menete: 
• A nevezés csak előzetesen lehetséges e-mailben (info@revber.hu), postai úton (Révbéri Lovascentrum, 
6320 Solt, Pf. 16.), vagy személyesen telefonos egyeztetés után (+36302589714). 
• A nevezéshez szükséges a nevezési lap kitöltése és visszaküldése 
• A nevezési díj kifizetésének módja: 

• Átutalással/banki befizetéssel: a K&H Banknál a Nagy Betyár Kft nevén vezetett 10400621-
50526578-51661012 számú számlán, a megjegyzésbe írják bele a visszaigazoláskor elküldött 
díjbekérő számát. 
• Postai úton: a Nagy Betyár Kft, 6320 Solt, Hrsz. 0243/39 címére, a megjegyzésbe írják bele a 
visszaigazoláskor elküldött díjbekérő számát. 
• Készpénzben személyesen telefonos egyeztetés után (+36302589714). 

• Határidő:  
• 2016. április 17. vasárnap 24:00 óra (a nevezési díjaknak 2016. április 20. szerda 12:00 óráig kell 
beérkeznie. 
• Az ez után beérkezett nevezéseket is el tudjuk fogadni, viszont ebben az esetben egyedi befutó 
érmet nem áll módunkban biztosítani. 
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Nevezési díj tartalmazza: 
• Részvételt a versenyen biztosított útvonalon 
• Időmérést 
• Frissítést 
• Egyedi befutó érmet 
• 2 fogásos ebédet 
Időmérés: Fotocellás kapuval történik. Induláskor kezdi az időmérést, majd a beérkezéskor megmutatja 
az időeredményt, ami feljegyzésre kerül. 
Pályatérképek, útvonalak: a www.revber.hu/pusztafutas oldalon találhatók. 
Díjazás: kategóriánként az 1-3 helyezettet érmekkel díjazzuk 
Kategóriák:  
• 750 m távon 6 év alatti gyerek 
• 1,5 km távon 14 év alatti gyerek 
• 5 km felnőtt női 
• 5 km felnőtt férfi 
• 11,5 km felnőtt női 
• 11,5 km felnőtt férfi 
• 23,5 km felnőtt női 
• 23,5 km felnőtt férfi 
Egyéb tudnivalók, feltételek: 
• A versenyen részt vehet minden felkészült futó, akik elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket. 
16 éven aluliak csak írásos szülői beleegyezéssel indulhatnak. 6 éven aluliak csak szülői kísérettel 
indulhatnak. 
• A versenyen mindenki csak saját felelősségére indulhat. 
• Bármilyen futást befolyásoló egészségügyi panasz esetén szükséges orvos véleményét kikérni. 
• A sérülések elkerülése érdekében javasolt, hogy mindenki a saját teljesítőképességének, képességeinek 
megfelelő távon induljon. 
• 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. 
• A frissítő állomásokon vizet és pogácsát kínálunk, ezek tervezett helye a távok térképein lesz 
megtalálható. Egyéni frissítő leadására központilag nincs lehetőség. A frissítő állomásra való kijuttatásra 
a versenyzőnek kell gondoskodnia. 
• 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 kerékpáros, 
görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk! 
• 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 Rendezőség! 
Sérülésmentes felkészülést kívánunk! 


