
           Látrányi Löködönc 

Akadály- és terepfutóverseny 

2016. július 9.  

 

 

A rendezvény helyszíne: Látrány 8681, Füzes-tó, Tó utca 

Térkép: www.google.hu/maps/place/Füzes-tó 

Információ: www.latrany.hu 

                     www.facebook.com/Látrányi-Művelődési-Ház  

                     latranyfutas2016@gmail.com  

                     muv.haz@latrany.hu 

                      0630/513-5189 

Jelentkezési határidő: június 27.  

Nevezési díj: 3000 Ft/fő 

Nevezés feltételei: érvényes személyi igazolvány, a részvételi feltételek elfogadása, mentesítő 

nyilatkozat elfogadása és aláírása, nevezési díj befizetése, 18 éves kor alatt szülői beleegyező 

nyilatkozat bemutatása. 

A nevezés módja: a fent írt weboldalakról és a 

https://drive.google.com/file/d/0B40BZISmOHLxTlZHSVN3SkJCSTg/view?usp=sharing 

linkről, a letöltött és aláírt „Részvételi feltételeket” kell elküldeni a 

latranyfutas2016@gmail.com email címre. A 3000 Ft-os nevezési díjat pedig a következő 

számlaszámra 67000210-11023706 Somogy Takarék Szövetkezet, átutalni június 27-ig, majd 

az igazolást a befizetésről, legkésőbb a verseny napján bemutatni. A tárgyba kérjük, írd be 

nevedet és, hogy Látrányi Löködönc; a kedvezményezett Látrány Község Önkormányzata. 

Természetesen a helyben, vagy közelben élők a jelentkezést és a befizetést rendezhetik a 

művelődési házban, nyitvatartási időben. (Látrány, Rákóczi utca 65.) 

Regisztráció: a verseny napján, július 9-én 8:00-tól a rendezvény helyszínén. Ne rontsátok a 

versenyt azzal, hogy idegeskedve, az utolsó percekben álltok sorba a regisztrációnál, 

lehetőség szerint 1-1,5 órával a futamok indulása előtt gyertek a helyszínre.  

A regisztrációnál ellenőrzik a nevezési díj befizetését, a jelentkezési lap aláírását, illetve 

felírásra kerül karodra a rajtszámod. 

Fontos! 

A pálya adottságai miatt biztosan koszos, vizes, sáros leszel, ezért hozz magaddal 

váltóruhát, mert biztosan szükséged lesz rá. 

Terep:  

Az útvonal teljes egészében földes, füves, erdős, vizes, dombos területen halad végig, 

esetenként szőlő ültetvények között. Nem érint aszfaltos utat.  
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Öltöző: a helyszínen, az erre a célra kijelölt sátrakat lehet használni. 

Tisztálkodási lehetőségek: Brutál zuhany- hideg/langyos vizes lemosás a célba érkezés után, 

az erre kijelölt területen, segítségünkre lesznek a helyi tűzoltók. 

Kérjük, hogy a kihelyezett zuhanyzókat csak azután használjátok, miután a sarat lemostátok. 

A Füzes-tó horgász-tó, így fürödni tilos benne. 

Orvosi tudnivaló: ha bármilyen problémád akadna a verseny ideje alatt, a helyszínen 

felkeresheted egészségügyi pontunkat, ha verseny közben probléma adódna, segítség kérhető 

a pályán kint lévő segítőktől, szervezőktől.  

Program: 

8:00 Regisztráció 

9:00 Zenés bemelegítés a gyermek futam résztvevőinek 

9:15 Rajt – gyermek futam (6-12 éves kor) 

9:45 Zenés bemelegítő a felnőtt futam résztvevőinek 

10:00 Rajt – Felnőtt futam I. csoport 

10:15 Rajt – Felnőtt futam – II. csoport 

10:30 Rajt – Felnőtt futam – III. csoport 

12:00 – 13:00 Ebéd 

13:00 Eredményhirdetés 

Eredményhirdetés után estig velünk maradhatsz, hisz a futással egy időben zajlanak a 

III. Látrányi Lekvár és Gyümölcsfesztivál eseményei. (Caramel koncert, street akrobata 

show, gyerekprogramok, élő zene, vízjáték és lángshow) 

A gyermek futam, jelentkezési számtól függően, csúsztatott indítással folyik. 

A felnőtt futam 40-50 fős csoportokban kerül indításra 15 percenként. 

Kérjük, hogy regisztrációkor nézd meg, hogy melyik futamba kerültél, annak megfelelően állj 

rajthoz! A rajtszámok a nevezés sorrendjében kerülnek megadásra. A futamok a Füzes-tó 

partjáról kerülnek indításra. A verseny ideje alatt a szervezők gondoskodnak a folyadék 

utánpótlásáról, a kihelyezett frissítő pontokon. 

KÉRJÜK, HOGY MINDENKI CSAK FELKÉSZÜLTEN INDULJON EL A 

FUTÓVERSENYEN! 

További információk: 

 A célba érkezéskor kapott ételkuponnal, minden versenyzőt vendégül látunk egy tál 

meleg ételre. 

 A pályán különböző helyeken fotósok és videósok fognak dolgozni. Ne felejtsetek el 

mosolyogni, ha látjátok őket, különösen a beérkezéskor!  

 A futamok után, minden versenyzőt sok szeretettel hívunk a Látrányi Lekvár és 

Gyümölcsfesztivál programjaira! 

 


