
Kedves Sporttárs! 
 

Köszönjük az érdeklődésedet a FutaPécs SE szervezésében 2022. október 23-án hetedik 

alkalommal megrendezésre kerülő Tiszta Mecsek FutaPécs (N)agymenésre.  

 

A FutaPécs csapata elfogadta és feldolgozta a regisztrációdat. Az aktuális rajtlistát a 

www.futapecs.se oldalon találod meg.  

 

 

További információk: 

 

Időpont: 2022. október 23.  

Helyszín: Mecsek Misina sípálya 

 

Távok:   
- kíváncsiaknak:    1 kör (1 km) 

- elszántaknak:     3 kör (3 km) 

- elvetemülteknek:  5 kör (5 km) 

 

Rajt: 10 óra 

A rajtnál kérjük, hogy a Nagymenő pályacsúcs megdöntésére törekvők álljanak az első sorba 

  
 

Időmérés: digitálisan történik – rajtszámodat elől viseld 

Lebonyolítás: síháztól a sípálya végéig (Kakaduig) és vissza (1kör) a lehető leggyorsabban  

Körszámlálás: a 3 és 5 kört futóknak a STAFF emberei jelölik a rajtszámon a teljesített kör 

számát  

 

Versenyközpont: PVSK Sí szakosztály síháza  

Pécs TV-toronytól a sárga jelzésű turistaúton haladva 150 méter.  

A TV-torony megközelítése tömegközlekedéssel: 35-ös helyi járat 

 

Központ: a síházban lesz a rajszám átvétel, helyszíni nevezés és mosdóhasználati lehetőség. 

Öltözködési lehetőség és csomagmegőrzés nincs. 

 

Megértésed köszönjük! 

 

Rajtszám átvétel: a versenyközpontban 09:30 – 09:50 között 

Aki nem veszi át a rajszámát, az nem részesülhet befutóéremben és befutócsomagban sem.  

 

Frissítés: minden körben (víz, szőlőcukor)  

A vizet kérésre az önkéntes segítőink fogják adni. 

A szőlőcukor a 3 és 5 körösöknek jár.  

Szintidő: 90 perc minden távon  

 

Időmérés: digitálisan történik, a rajtszámot elől KELL viselni 

A rajtnál egyszerre indul az óra, a végén pedig akkor áll le az időd, ha leolvastuk a rajtszámodat. 

Ha elbújsz előlünk, nem lesz időd!! 
 

https://www.futapecs.se/futapecs-n-agymenes-2022/


Közös bemelegítés: 9 óra 50 perckor 

 

Eredményhirdetés: 11:00 – 11:15 között idén is lesz egy kvázi eredményhirdetés, mert ez 

ugye idén sem verseny  

 

Díjazás: versenykiírás szerint 

 

Mecseki Kisvasút: a rendezvény napján a rajtszámoddal 50% kedvezményben részesül az 

oda-vissza utazásból a Mecseki Kisvasúton 

 

Ha célba értél egy csodaszép befutóéremmel és egy kis csokival várunk.  

A rendezvény 11 óra 30 perckor hivatalosan véget ér! 

 

 

Tiszta Mecsek szellemisége:  

A résztvevő vállalja, hogy mindenkor megóvja a Mecsek tisztaságát. Továbbá vállalja, hogy a 

rendezvény évében (akár a napján is) saját eszközökkel egy privát túra keretében aktív 

szemétszedést tart.  

 

 

FIGYELEM! 

 

A rendezvény különleges helyszínen zajlik, amit elsősorban síelés céljára alakítottak ki, 

így fokozottan veszélyes lehet. Az útvonalon nagy a szintemelkedés és csökkenés, ezért 

fokozott figyelemmel haladjatok! Kérünk minden kedves futót, hogy tartsa be a 

kéréseinket és vigyázzunk magunkra, egymásra!  

 

 

Egyebek: 

Terepcipő erősen ajánlott.  

 

Érkezz időben! - hogy a versenyközpontban most különösen elkerüld a sorban állásból adódó 

idegeskedést, hogy legyen időd találkozni a rég nem látott barátokkal, vagy hogy új 

ismerősökre, futótársakra találj. 

 

A változtatás jogát a szervező fenntartja!  

 

További kérdés, információ:  

futapecs@gmail.com címen vagy  

Papp F. Ferencnél (20-35-700-35) 

 

Az esemény elérhető a weblapunkon és a facebookon is. 

 

 

Sporttársi üdvözlettel: 

FutaPécs SE szervező csapata 

 

mailto:futapecs@gmail.com


  
 

 

 
 

 

 

Az esemény a "Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022." 

című pályázati kiírására benyújtott, NEAO-KP-1-2022/4-000485 pályázati 

azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázat keretein belül valósul meg. 

 

 

 

     

 


