
 

Versenykiírás 

 

1. PannonHajsza (akadályfutás) 

 

Időpont: 2020.szeptember 26. szombat 

Helyszín: Csesznek, Kisbükk major 

Távok:  

 5km és 10-15 akadály (maximum eltérés a megadott távhoz 
képest 500m és a büntető körök nélkül értendő, ha hibázol, lehet 
több is ) Frissítő pontok: 2 

 10km és 20-25 akadály (maximum eltérés a megadott távhoz 
képest 500m és a büntető körök nélkül értendő, ha hibázol, lehet 
több is ) Frissítő pontok: 3 

 15km és 25-30 akadály (maximum eltérés a megadott távhoz 
képest 500m és a büntető körök nélkül értendő, ha hibázol, lehet 
több is ) Frissítő pontok: 4 

Nehézségi szintek: 

 Élményfutam (egy-egy akadály hibás teljesítése esetén a 
büntetőkört plusz teher (homokzsák, farönk) nélkül kell 
megtenni és nincs időlimit) 
Az akadályokon való átjutást nem kötelező megkísérelni! 
Az élményfutam azoknak a nevezőknek szól, akik az 
élményért, kikapcsolódásért, az akadályfutással való 
ismerkedésért indulnak az erőpróbán. 
 

 Versenyfutam (egy-egy akadály hibás teljesítése esetén a 
büntetőkört plusz teherrel (homokzsák, farönk) kell megtenni 
és van időlimit) 
Az akadályokon való átjutást kötelező megkísérelni! 
5km-es táv időlimit: 1óra 30perc 
10km-es táv időlimit: 2óra 30perc 
15km-es táv időlimit: 3óra 30perc 
A versenyfutamban azok indulhatnak, akik vállalják a 
versenyfutamra vonatkozó szabályokat (ld. 
versenyszabályzat). 
Aki a fenti időlimitet nem tudja teljesíteni, nem kap helyezést 
a versenyen, de ennek ellenére a befutó érmet és pólót 
megkapja. 



HOCRA !!!!!!!!!!!!!! 
A büntető szakasz minden akadálynál úgy lesz kijelölve, hogy annak lefutása 
hosszabb ideig tartson, mint az akadályon való átjutás. Ha valaki a kijelölt 
büntetőkört nem teljesíti, azonnali kizárást von maga után. 

A Versenyfutamban és az Élményfutamban indulókat rajtszámban és 
befutóéremben különböztetjük meg egymástól. 

 

 

Futamok: 

9-12 óráig versenyfutamok 15 percenként 

12:15-13:45 óráig élményfutamok 15 percenként  

Korcsoportok: 

12-19 évesek 

20-29 évesek 

30-39 évesek 

40-49 évesek 

50+ évesek 

A korosztály meghatározásánál a verseny napján betöltött életkor számít! 

A versenyen való részvétel korhatára a betöltött 12. életév. 

 

Nevezés: Nevezni egyéniben és csapatban is lehet, online 
(www.pannonhajsza.hu) vagy személyesen a győri Yakuza Fitness-ben.  

Online nevezés 2019. december 6.-tól 2020. szeptember 21. 8 óráig, ill. a 
verseny napján, a helyszínen lehetséges. 

A csapatnevezéshez minimum 4 fő kell. 

 

Figyelem! Befutó technikai pólót csak a 2020. augusztus 31-ig beérkezett 
nevezésekhez tudunk garantáltan biztosítani! 

 

Díjazás: 

Díjazás egyéniben és csapatban is csak a versenyfutamokban az első három 
helyezett számára lesz (távonként, korosztályonként, női és férfi kategóriában). 

http://www.pannonhajsza/


Csapatban indulók egyéni eredménye nem számít (egyéni kategóriában nem lehetnek 

helyezettek), a legjobb 4 futó ideje számít a díjazásnál (a legjobb 4 versenyző idejét 

adjuk össze). Vegyes csapatokat a férfi csapat kategóriába soroljuk. 

 

 Egyéni női és férfi versenyfutam 5 km 

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

 20-29 évesek 

 30-39 évesek 

 40-49 évesek 

 50+ évesek 

 Férfi csapat (legjobb 4 tagja) 

 Női csapat (legjobb 4 tagja) 

 

 Egyéni női és férfi versenyfutam 10 km 

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

 20-29 évesek 

 30-39 évesek 

 40-49 évesek 

 50+ évesek 

 Férfi csapat (legjobb 4 tagja) 

 Női csapat (legjobb 4 tagja) 

 

 Egyéni női és férfi versenyfutam 15 km 

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

 20-29 évesek 

 30-39 évesek 

 40-49 évesek 

 50+ évesek 

 Férfi csapat (legjobb 4 tagja) 

 Női csapat (legjobb 4 tagja) 

 

 

A futamot teljesítő versenyzők a célba érkezéskor egy „Teljesítve” feliratú technikai 

pólót, érmet, vizet, energiapótlókat kapnak. 

 

Jegyárak: 

  

2019.12.06 8 

órától 2019.12.31  

8 óráig 

2020.01.01   8 

órától 2020.07.15  

8 óráig 

2020.07.15  8 órától 

2020.09.01  12 óráig 

2020.09.01 8 órától 

2020.09.21 8 óráig  
Helyszínen: 

5+ km 12 900 Ft 13 500 Ft 14 000 Ft 14 500 Ft 15 000 Ft 

10+ km 13 900 Ft 14 500 Ft 15 000 Ft 15 500 Ft 16 000 Ft 

15+ km 14 900 Ft 15 500 Ft 16 000 Ft 16 500 Ft 17 000 Ft 

  Csapatkedvezmény: 4+ fő esetén 10%, 10+ fő esetén 15%     



Amennyiben a szervező elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudja 

megrendezni a versenyt, akkor a versenyző részére a már megfizetett nevezési díj 

nem jár vissza. A versenyző jelen versenykiírás, valamint a versenyszabályzat 

megismerésével, és a nevezési díj (jegyár) megfizetésével egyidejűleg tudomásul 

veszi, hogy a fenti esetben a nevezési díj a részére nem jár vissza. 

 

2. TerepHajsza (akadályok nélkül) 

 
Időpont: 2020. szeptember 27. 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.-tól 2020. szeptember 21. 8 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. 

 

Amennyiben a szervező elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudja 

megrendezni a versenyt, akkor a versenyző részére a már megfizetett nevezési díj 

nem jár vissza. A versenyző jelen versenykiírás, valamint a versenyszabályzat 

megismerésével, és a nevezési díj (jegyár) megfizetésével egyidejűleg tudomásul 

veszi, hogy a fenti esetben a nevezési díj a részére nem jár vissza. 

 

 

 



Jegyárak: 

  

2019.12.06 8 

órától 2019.12.31  

8 óráig 

2020.01.01  8 

órától 2020.07.15  

8 óráig 

2020.07.15  8 órától 

2020.09.01  12 óráig 

2020.09.01 8 órától 

2020.09.21 8 óráig  
Helyszínen: 

5/10/15 

km 
7 000 Ft 8 000 Ft 8 500 Ft 9 000 Ft 9 500 Ft 

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

 

 

Amennyiben a szervező elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudja 

megrendezni a versenyt, akkor a versenyző részére a már megfizetett nevezési díj 

nem jár vissza. A versenyző jelen versenykiírás, valamint a versenyszabályzat 

megismerésével, és a nevezési díj (jegyár) megfizetésével egyidejűleg tudomásul 

veszi, hogy a fenti esetben a nevezési díj a részére nem jár vissza. 

 

 

3. SuliHajsza (akadályfutás) 
 

Időpont: 2020. szeptember 27. vasárnap 

Helyszín: Csesznek, Kisbükk major 

 

Táv, akadályok: 

 5km, 10-15 akadály 

 

Egy-egy akadály hibás teljesítése esetén büntetőkört kell megtenni. 

A büntető szakasz minden akadálynál úgy lesz kijelölve, hogy annak lefutása 
hosszabb ideig tartson, mint az akadályon való átjutás. Ha valaki a kijelölt 
büntetőkört nem teljesíti, azonnali kizárást von maga után. 

Az akadályokon való átjutást kötelező megkísérelni! 

 

Futamok: 

9:15 – 11:00-ig  15 percenként 

 

Korcsoportok: 

 10-12 évesek     

 13-14 évesek 

 15-16 évesek 

 17-18 évesek 

A korosztály meghatározásánál a verseny napján betöltött életkor számít! 



Nevezés: Nevezni egyéniben és csapatban lehet, online (www.hajsza.com) vagy 
személyesen a győri Yakuza Fitness-ben. 

Online nevezés 2019. december 6.-tól 2020. szeptember 21. 8 óráig, ill. a verseny 
napján a helyszínen. 

Figyelem! Befutó pólót csak a 2020. augusztus 31-ig beérkezett nevezésekhez 
tudunk garantáltan biztosítani! 

Díjazás: csapatban korosztályonként az első három helyezett számára lesz, ill. 
korosztályonként egyéniben abszolút győzteseknek. 

Csapat díjazás: a legjobb 4 futó ideje számít a díjazásnál (a legjobb 4 versenyző idejét 

adjuk össze). Vegyes csapatokat a fiú csapat kategóriába soroljuk. 

 10-12 éves: első 3 helyezett csapat lány és fiú kategóriában 

 13-14 éves: első 3 helyezett csapat lány és fiú kategóriában 

 15-16 éves: első 3 helyezett csapat lány és fiú kategóriában 

 17-18 éves: első 3 helyezett csapat lány és fiú kategóriában 

 

Egyéni díjazás: mind az egyéniben mind a csapatban indulók egyéni eredménye 

számít, korosztályonként hirdetünk abszolút fiú és lány győztest. 

 10-12 éves: abszolút lány és fiú győztes 

 13-14 éves: abszolút lány és fiú győztes 

 15-16 éves: abszolút lány és fiú győztes 

 17-18 éves: abszolút lány és fiú győztes 

 

A futamot teljesítő versenyzők a célba érkezéskor egy „Teljesítve” feliratú pólót, érmet, 

vizet, energiapótlókat kapnak. 

 

 

Jegyárak: 

  
2019.12.06 8 órától 

2019.12.31  8 óráig 

2020.01.01  8 

órától 2020.07.15  

8 óráig 

2020.07.15  8 órától 

2020.09.01  12 óráig 

2020.09.01 8 órától 

2020.09.21 8 óráig  
Helyszínen: 

Egyéni és 

csapat 
5 000 Ft 5 500 Ft 5 500 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 

 

 

Amennyiben a szervező elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudja 

megrendezni a versenyt, akkor a versenyző részére a már megfizetett nevezési díj 

nem jár vissza. A versenyző jelen versenykiírás, valamint a versenyszabályzat 

megismerésével, és a nevezési díj (jegyár) megfizetésével egyidejűleg tudomásul 

veszi, hogy a fenti esetben a nevezési díj a részére nem jár vissza. 

 

 

 

http://www.hajsza/


 

 

4. GyerekHajsza (akadályfutás)  
  

Időpont: 2020. szeptember 26. szombat és 2020. szeptember 27. 
vasárnap 

Helyszín: Csesznek, Kisbükk major 

 
Távok, akadályok:  
 

1 km, 7-10 akadály (6-8 éves korosztály) Gyerek 1. 
  2 km, 12-15 akadály (9-11 éves korosztály) Gyerek 2. 

A korosztály meghatározásánál a verseny napján betöltött életkor számít! 

 

Futamok:   

2020. szeptember 26. szombat: 

14:15-15:00 Gyerek 1. 

15:15-16:00 Gyerek 2. 

 

2020. szeptember 27. vasárnap 

11:30-12:15 Gyerek 1. 

12:30-13:30 Gyerek 2. 

 

A Gyerekfutamok esetében idő mérés ill. díjazás nincs, a futamot teljesítő gyerekek a 

célba érkezéskor egy „Teljesítve” feliratú pólót, érmet, vizet, energiapótlókat kapnak. 

A gyermekek kizárólag szülő/gondviselő által aláírt felelősségvállalási nyilatkozat 

kitöltése után vehetnek részt a futamon. 

Nevezés: Nevezni online (www.hajsza.com) vagy személyesen a győri Yakuza 

Fitness-ben lehet. 

Online nevezés 2019. december 6.-tól 2020. szeptember 21. 8.00 óráig, ill. a 
verseny napján, a helyszínen (2020. szeptember 26. és 2020. szeptember 27.) 

 

Figyelem! Befutó pólót csak a 2020. augusztus 31-ig beérkezett nevezésekhez 
tudunk garantáltan biztosítani! 

 

http://www.hajsza/


 

 

Nevezési díjak:  

  
2019.12.06 8 órától 

2019.12.31  8 óráig 

2020.01.01  8 órától 

2020.07.15  8 óráig 

2020.07.15  8 órától 

2020.09.01  12 óráig 

2020.09.01 8 órától 

2020.09.21 8 óráig  
Helyszínen: 

6-8 éves 1 km 4 500 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 500 Ft 5 500 Ft 

9-11 éves 2km 4 500 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 5 500 Ft 5 500 Ft 

 
Amennyiben a szervező elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudja 

megrendezni a versenyt, akkor a versenyző részére a már megfizetett nevezési díj 

nem jár vissza. A versenyző jelen versenykiírás, valamint a versenyszabályzat 

megismerésével, és a nevezési díj (jegyár) megfizetésével egyidejűleg tudomásul 

veszi, hogy a fenti esetben a nevezési díj a részére nem jár vissza. 

 

 

 

 

Szervező:  

Tori Sport Kft. 

9027 Győr, Nagysándor József u. 31. 

Adószám: 23692202-2-08 

OTP Bank: 11737007-21050275 

IBAN:HU05117370072105027500000000 

SWIFT kód: OTPVHUHB 

 

Társszervező: 

 Yakuza Fitness Szabadidő SE 

 9012 Győr, Tűzkő kert u.11. 

 Adósz:18907641-1-08 

Felelősség vállalási nyilatkozat letöltése itt! 

Versenyszabályzat letöltése itt! 


