
Fontos információk: 
Rajt-Cél: Erdőismereti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza. 8027 Bakonybél, Szent Gellért tér 9.  
Rajt megközelítése: a falu központtól (templom) 100 m-re, az Erdők Háza és a Pannon Csillagda 
mellett található az Oktatóbázis. 
Parkolás: A faluba beérve, a Pikoló Vendéglő mellett a Fő utcán van nagy parkól kb. 100 autónak. Ha 
itt már nincs hely, akkor a a Posta után a Pápai úton az iskolala udvarán és mellette az 
önkormányzatnál is lehet parkonli. 
 
Kapunyitás 6.20-kor!  Nevezés, rajtolás: 6.30 - 11.30 között. 
 
Belépés maszkban, kézfertőtlenítés után, melyet a kapuban állók ellenőriznek. Először 20 főt 
engedünk be, majd 10 főt, amint kiment 10 fő az épületből. Kérjük, ne tülekedj, ne türelmetlenkedj, 
hamar lemegy a sor! (tapasztalat) 
Nevezés, igazolófüzet átvétel után kérjük, indulj el a túrán, hogy ne alakuljon ki tömeg az épületben. 
Köszönjük!  
 
A rajtban is lehet nevezni.  
70 km = 2.700,-Ft  14 év alatti nem indulhat! 
40 km = 1.900,-Ft  14 év alatt: 950,-Ft 
30 km = 1.700,-Ft  14 év alatt: 850,-Ft 
20 km = 1.500,-Ft  14 év alatt: 750,-Ft 
10 km = 1.300,-Ft  14 év alatt: 650,-Ft 
14 év alatti (2006.-ban és utána született) gyermekeknek 50% kedvezményt adunk. 
 
Nevezés menete:  
A bejárattól balra az 1-es asztalnál van a Nevezés: itt tudod befizetni a nevezési díjat, melyért kapsz 
egy nevezési lapot. A hiánytalanul kitöltött nevezési lappal kell átmenni a 2-es asztalhoz. 

A Nevezéstől balra van a 2-es asztal az Indítás: itt ráírják a nevedet és indulási idődet az 
igazolófüzetedre, amiben van térképvázlat és útvonal leírás. Ezután indulhatsz a túrán. A másik 
kijáraton tudsz kimenni, nem ott ahol bejöttél. 

A bejárattól jobbra a 3-as asztalnál van az Előnevezés: itt az előnevezők kapják meg az 
igazolófüzetüket. A másik kijáraton tudsz kimenni, nem ott ahol bejöttél. 

Az ellenőrzőpontok 7 km/óra sebességre nyitnak. Ha futni szeretnél, kérjük csak 9.00 után indulj a 
túrán. 
 
A cél 9.00-kor nyit, ha előbb célba érsz, az épületen kívül várakozz. 
Kérjük, hogy célba érkezéskor a sorban állás, díjátvétel során viselj maszkot.  
Étkezéshez természetesen leveheted. Kérjük, amint elfogyasztottad az ételt, add át a helyed 
másoknak és menj ki az épületből, hogy elkerüljük a tömörülést. 
Kérjük tartsd be a fentieket, magad és mások egészsége érdekében. Köszönjük!  
 
Találkozzunk október 10-én Bakonybélben a Kismesterségek Házában! 


