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Versenyinformáció 
A verseny helyszíne: Révbéri Lovascentrum, 6320 Solt, Felsőrévbér (GPS: LON 46.801389 , LAT 
18.969444) 
Részletes programterv: 2017. április 30. (vasárnap) 
8:00-tól: regisztráció, rajtszámok átvétele 
9:30: 750 m gyermektáv rajtja  
9:40: 1500 m gyermektáv rajtja  
10:00: felnőtt távok rajtja (az egyes távok versenyzői 5 perces eltéréssel külön kerülnek elindításra, 
először az 5k versenyzői rajtolnak) 
12:00 órától ebéd (akik nem versenyeznek, nekik is lehetőségük van ebédelni, ennek díját a csárdában a 
pénztárnál tudják fizetni) 
14:00: csikósbemutató 
14:30: eredményhirdetés 
A verseny teljes időtartama alatt ingyenesen látogatható a kézműves udvar, a tájház, valamint a gyerek-
játszóház. Térítés ellenében lehetőség van lovaskocsikázásra is. Egységeinkben kemencés lángos, illetve 
különféle italok kaphatók.  
Pályák: a www.revber.hu/pusztafutas az „Útvonalak” menüpontban található. 

Gyerek távok: 750 m és 1,5 km Felnőtt távok:  5 km, 10 km, 21 km, 28 km 
Nevezési díj tartalmazza: 
• Részvételt a versenyen kijelölt útvonalon 
• Chipes időmérést 
• Frissítést (a frissítő pontokon max. 5 kilométerenként szénsavmentes vizet adunk. A központi frissítő 
állomáson a vízen felül pogácsát, banánt és szőlőcukrot kínálunk. Egyéni frissítő leadására központilag 
nincs lehetőség. A frissítő állomásra való kijuttatásra a versenyzőnek kell gondoskodnia). 
• Egyedi, névre szóló rajtszámot 
• Egyedi befutó érmet 
• Ebédet 
• Részvételt a kísérő programokon 
Díjazás: kategóriánként az 1-3 helyezettet érmekkel díjazzuk 
• Gyerekeknek 750 m távon 6 év alatt; 1,5 km távon 14 év alatt 
• Felnőtteknek (a férfi és női versenyzők külön kerülnek díjazásra): 5k; 10k; 21k; 28k 
Nevezési díjak: 
Előnevezéssel: 

Gyerek 3 év alatt:  ingyenes 
Gyerek 6 év alatt:  500,- Ft 
Gyerek 14 év alatt: 1.000,- Ft 
Felnőtt:  4.500,- Ft 
Senior 60 év felett:  3.000,- Ft 

Helyszíni nevezéssel: +1.000,- Ft/nevezés 
(A kedvezményes díjak igénybevételéhez az életkort a rajtszámok átvételekor igazolni kell.) 
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Kedvezmények: 
• Családi kedvezmény: 2 felnőtt és 2 gyerek (14 év alatt) együttes nevezése esetén a teljes fizetendő 
összeg 9.000,- Ft. Ennél több gyerek esetén a csoportos kedvezmény feltételei érvényesek. 
• 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. További kedvezménnyel nem 
vonható össze, a csoportba az egyéb kedvezményt igénylő résztvevők nem számítanak bele). 
• Spuri Aranykártyával  rendelkezőknek 15 % nevezési díjkedvezmény 
Nevezés menete: 
1. Előnevezés lehetséges e-mailben (info@revber.hu), postai úton (Révbéri Lovascentrum, 6320 Solt, Pf. 

16.), vagy személyesen telefonos egyeztetés után (+36302589714). 
• Előnevezés határideje: április 24 hétfő 12:00 óra. Eddig az időpontig a nevezési lapoknak és 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 tüntesd fel a nevedet, valamint a díjbekérő 
számát. 

• A nevezési díj beérkezését követően visszaigazolást küldünk az átutalásról, valamint a versenyző 
felkerül a nevezési listára (www.revber.hu/pusztafutas a „Nevezések” menüpontban található) 

• Rajtszám átvehető a helyszínen, a verseny napján 8:00-9:45 között (gyerekeknek 9:15-ig), vagy 
2017. április 29-én előzetes egyeztetés után 

• Előnevezés visszamondása: az átutalt nevezési díjak az esetleges visszalépés esetén az előnevezés 
határidejéig díjmentesen 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: 
• Helyszíni nevezésnek számít az előnevezés határidejének lejárta utáni minden nevezés 
• A nevezési díj az előnevezéshez képest +1.000,- Ft díjjal megemelkedik 
• A befutó érmeket csak a versenyt követően néhány nappal, utólagosan tudjuk átadni 
• Helyszíni nevezés lehetséges verseny napján 8:00-9:45 között (gyerekeknek 9:15-ig), vagy 2017. 

április 24-29. között előzetes egyeztetés után 
Egyéb tudnivalók, feltételek: 
• A versenyen saját felelősségére indulhat 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 szülők kísérhetik őket a verseny közben a 
futópályán is, de tilos segíteni a futásban (pl. felemelni és karban vinni, kézen fogni és húzni, stb.). 
• A sérülések elkerülése érdekében javasolt, hogy mindenki a saját képességeinek megfelelő távon 
induljon. Bármilyen futást befolyásoló egészségügyi panasz esetén szükséges orvos véleményét kikérni. 
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• 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 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 Pusztafutás csapata! 

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


