Csodálatos
környezetben,
igazi kihívás!
Kisgyörgy Ádám Emlékverseny

Versenykiírás

A verseny ideje:
2011. július 2. (szombat)
A verseny központja:
Miskolc, Majálispark - Királyasztal
A verseny helyszínei:
Miskolc Majálispark, Lillafüred, Bánkút,
a Bükk-fennsík északi térsége
A versenyközpont megközelítése
Személygépkocsival:
• Budapest és Nyíregyháza felöl
az M3-as autópályáról, a „Miskolc-Dél”- lejárón.
• Innen a jól látható útbaigazító táblák jelzik
az útvonalat Lillafüred felé.
• Lillafüred előtt 3 km-el
(az 1-es jelzésű városi autóbusz végállomásánál)
nagyméretű táblák jelzik a Bükki Hegyi Maraton
versenyközpontja felé az útirányt.
Vasútállomásról:
• A pályaudvar előtti térről az 1-es jelzésű autóbus�szal a végállomásig. A menetidő kb. 30 perc.
• Innen az iránymutató táblákat követve kb. 10–15 perc.
Autóbusz pályaudvarról:
• Az 1-es jelzésű városi autóbusszal a végállomásig.
Menetidő kb. 25 perc.
• Innen az iránymutató táblákat követve kb. 10 – 15 perc.
Fő védnökök:
Dr. Mengyi Roland a B.–A.–Z. Megyei Közgyűlés elnöke
és Dr. Kriza Ákos - Miskolc Város Polgármestere

Versenyszámok:
ULTRAMARATON
(50 km) az útvonal részben szilárd burkolatú,
de nagyobb részt változó minőségű erdei út.
Szintidő 7,5 óra. Csak az 1993. január 01. előtt született
futók nevezését fogadjuk el.
Legjobb időeredmények 2010-ben:
Marótiné Benke Krisztina:
04:49:13
Zabari János:
03:36:18
MARATON
(42,3 km) az útvonal részben szilárd burkolatú,
de nagyobb részt változó minőségű erdei út.
Szintidő 6 óra. Csak az 1993. január 01. előtt született
futók nevezését fogadjuk el.
Legjobb időeredmények 2010-ben:
Dr. Halász Veronika
04:18:42
Németh Csaba
03:00:52
FÉLMARATON
(20,7 km) az útvonal részben szilárd burkolatú,
de nagyobb részt változó minőségű erdei út.
Szintidő: 3 óra. Csak az 1995. január 01. előtt született
futók nevezését fogadjuk el.
Legjobb időeredmények 2010-ben:
Vass Vera
01:38:31
Soltész Roland
01:20:39
A Borsodi Félmaraton Kupa 3. (befejező futama)

ÚJ!

HEGYEN – VÖLGYÖN MARATONKA
(6,2 km) az útvonal változó minőségű erdei út. Korhatár
nincs. A távot futva és túrázva is lehet teljesíteni!
A 2001. január 01. után született gyermekek csak 18 év
feletti kísérővel együtt vehetnek részt. Szintidő: 1,5 óra

A rajt helye:
Miskolc, Majálispark - Királyasztal

6,2 km

A rajt ideje:
Az ultramaraton, a maraton, a félmaraton résztvevőinek:
2011. július 02-án (szombaton), 10.00 órakor

Nevezési határidő

Nevezési díj póló nélkül

2011. 06. 17

800

Helyszínen

1300

A Hegyen – Völgyön Maratonka résztvevőinek:
2011. július 2-án (szombaton), 10.15 órakor

A nevezési díjak, csak a megadott nevezési határidőkig történő
befizetés esetén érvényesek!

A cél helye:
Valamennyi versenyszám résztvevőjének
a Majálispark – Király-asztal

A nevezési díj tartalmazza:

• Az előnevezettek részére a névre szóló rajtszámot.
• A chipes időmérést.

Nevezés:
Előnevezés: A nevezési lapnak megküldésével online
formában, vagy postán Brógli Máté 3530 Miskolc,
Bihari J. u. 1. 7/2 címre, vagy faxon a 06 70/908-6486
számra, 2011 június 17-én 24,00 óráig. A nevezési díj
a nevezéssel egyidejűleg fizetendő átutalással
a 14100378-94238649-01000000 számlára.
Helyszíni nevezés: a versenyközpontban
– Majálispark – Királyasztal
2011. július 01-én (pénteken) 16.00 -20.00 óráig
és 2011. július 02-án (szombaton) 07.00 – 09.45 óráig.

• A verseny egyedi pólóját, kivéve a 6,2 km-es távot

teljesítőket, akik pólót igényelhetnek 1200 forint ellenében, ha igényüket, a díj megfizetésével együtt
2011. június 17-ig bejelentik.

• A frissítést.

• A befutó csomagot, a 6,2 km-es táv résztvevőinek
kivételével.

• Szükség esetén az orvosi ellátást.

• Célba érkezés után egy adag meleg ételt.

• Ruhatárt és értéktárgy (igazolvány, gépkocsi kulcs,
pénz, stb.) megőrzést.

Nevezési határidők és díjak (HUF)

A nevezési lap letölthető a www.hegyimaraton.hu honlapról.

50 km
Nevezési határidő

Nevezési díj

2011. 04. 15.

4 500

2011. 06. 17.

5 000

Helyszínen

6 000

42,3 km
Nevezési határidő

Nevezési határidő
BHM futókártyával

2011. 04. 15

3 800

2011. 06. 17

4 300

Helyszínen

5 000

20,7 km
Nevezési határidő

Nevezési díj

Nevezési díj BHM
futókártyával

2011. 04. 15

3800

3300

2011. 06. 17

4300

3800

Helyszínen

4800

4500

A helyezések eldöntése:
Chipes időmérés alapján a nettó idő figyelembe vételével.
A versenyen a chip használata kötelező, melyez a jobb lábas cipőn kell viselni. A saját chip használata nem lehetséges. A chip használatáért letéti díjat nem kell fizetni.
Frissítés
A 6,2 km-es táv kivételével a terepadottságoktól függően
4-6 km-ként. Ellátmány: víz, sportital, édesség, gyümölcs.
A rajtcsomagban elhelyezett szivacs megnedvesítésére a
frissítő állomásokon van lehetőség.
Egyéni frissítők leadása:
A versenyszámnak, a rajtszámnak, a frissítő állomás
helyének megjelölésével a versenyközpontban lévő frissítő
sátornál 2011. július 02-án (szombat) 07.00 – 09.45-ig.

Díjazás
A díjazás részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást!
Információ: Szűcs István versenyigazgató
Tel.: +36 30/7212-403 • E-mail: steveszucs@gmail.com
www.hegyimaraton.hu

