
 

VersenykiírásTerepHajsza  

(akadályok nélkül) 

 
Időpont: 2020. május 31. vasárnap 

Helyszín: Csesznek, Kisbükk major 

 
 

Rajt időpontja: 9 óra (összes táv) 

 

 

Távok: 

• 5km 

• 10km 

• 15km 

• 21km 

A kiírt távokhoz képest maximum 500méter eltérés lehet. 

A pálya útvonala megegyezik a PannonHajsza útvonalával, természetesen az 
akadályokat és büntetőköröket nem kell teljesíteni. 

Korcsoportok: 

• 12-19 évesek 

• 20-29 évesek 

• 30-39 évesek 

• 40-49 évesek 

• 50+ évesek 

A korosztály meghatározásánál a verseny napján betöltött életkor számít! 

 

Nevezés: Nevezni csak egyéni kategóriában lehet, online (www.hajsza.com) 
vagy személyesen a győri Yakuza Fitness-ben. 

Online nevezés 2019. december 6. 8 órától 2020. május 22. 12 óráig, ill. a 
verseny napján a helyszínen. 

 

 

 

 

 

http://www.hajsza/


Díjazás: 

Díjazás korcsoportok szerint az első három helyezett számára lesz, csak egyéniben. 

 

• Egyéni női és férfi terepfutam 5 km 

• 12-19 évesek (18 év alatt kötelező a szülői hozzájárulás) 

• 20-29 évesek 

• 30-39 évesek 

• 40-49 évesek 

• 50+ évesek 

 

• Egyéni női és férfi terepfutam 10 km 

• 12-19 évesek (18 év alatt kötelező a szülői hozzájárulás) 

• 20-29 évesek 

• 30-39 évesek 

• 40-49 évesek 

• 50+ évesek 

 

• Egyéni női és férfi terepfutam 15 km 

• 12-19 évesek (18 év alatt kötelező a szülői hozzájárulás) 

• 20-29 évesek 

• 30-39 évesek 

• 40-49 évesek 

• 50+ évesek 

 

 

• Egyéni női és férfi terepfutam 21 km - félmaraton 

• 12-19 évesek (18 év alatt kötelező a szülői hozzájárulás) 

• 20-29 évesek 

• 30-39 évesek 

• 40-49 évesek 

• 50+ évesek 

 

 

A futamot teljesítő versenyzők a célba érkezéskor érmet, vizet, energiapótlókat 

kapnak. 

 

 

 

 

 



 

Jegyárak: 

  

2019.12.06  8 órától 

2019.12.31  8 óráig 

2020.01.01  8 órától 

2020.04.30  8 óráig 

2020.05.01  8 órától 

2020.05.22  12 óráig Helyszínen: 

5/10/15 km                           7 000 Ft                            8 000 Ft                        9 000 Ft      9 500 Ft  

21 km                            8 000 Ft                            9 000 Ft                      10 000 Ft     10 500 Ft  

 

 

 

 

Szervező:  

Tori Sport Kft. 

9027 Győr, Nagysándor József u. 31. 

Adószám: 23692202-2-08 

OTP Bank: 11737007-21050275 

IBAN:HU05117370072105027500000000 

SWIFT kód: OTPVHUHB 

 

 

 


