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Szeretettel köszöntjük a verseny valamennyi résztvevőjét! 

Rendezőség: 

A Magyar Atlétikai Szövetség Hegyi és Terepfutó Bizottsága megbízásából az Egri Testedző Club 

3300 Eger, Petőfi utca 11. 

etc2001@freemail.hu 

www.egritc.hu 

www.facebook.com/egritestedzoclub 

A verseny fővédnöke: 

Dr. Juhász Attila Simon Felsőtárkány polgármestere 

A verseny fő támogatója: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 

Támogatók: 

Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport Eger 

Bükki Nemzeti Park  

EgerErdő Zrt. 

Park-Hotel Táltos 

Hegyi Kristály Öko-Park 

Hideg Anna Oriflame  

Gerbera Virág - Ajándék Bolt 

Tűzmadár Bringa Szerviz és Kölcsönző 

Városgondozás Eger Kft. 
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Köszöntő 

Tisztelt Sportbarátok, Kedves Vendégeink! 
Felsőtárkány Közösség polgármestereként örömömre szolgál, hogy ötödik alkalommal köszönthetem 

Önöket a Bükk Nyugati kapujában fekvő településünkön. 

Megtiszteltetés számunkra, hogy Felsőtárkány adhat otthont a bajnokságnak és Önök innen vágnak neki 

a nehéz hegyi útnak, hogy elérjék a történelmi „Török Utat”, majd visszatérjenek községünk gyönyörű 

természeti környezetben lévő tavához. 

Remélem, hogy élményekkel gazdagodva térnek vissza otthonukba és barátként hamarosan ismét 

ellátogatnak hozzánk. Kívánok jó versenyzést, sportsikert és kellemes szórakozást! 

Dr. Juhász Attila Simon  

Felsőtárkány polgármestere 

Versenybíróság 

Dr. Nagy Árpád 

elnök 

Dr Kiss Teodóra 

versenyigazgató 

Szajkó Csaba 

titkár 

Bartus Petra 

facebook 

Halász László 

 rajt - cél 

Simon Ágnes                

speaker 

Radics Anna 

eredményhirdetés 

Nagy Zoltán 

útvonal biztosítás 

 

Versenyközpont: 

Felsőtárkány, Szikla-forrás 

GPS: 47.98241,20.43457 

 

Jelentkezés: 

Kizárólag a versenyközpontban vasárnap 8:00 és 11:00 óra között.  

A Maratoni távon indulók részére a jelentkezés kizárólag 8.00 – 8.30 óra között. 

Futamok, Kategóriák, Útvonalak 

Útvonal térképe a honlapon és a versenyközpontban megtekinthető.  

A nagy kör hossza 8,1 km/ 330m szintkülönbséggel, amelyen végig piros színű irányító táblákat, 

narancssárga szalagozást és kordonszalagozást alkalmazunk. A kör végig jelzett turistaúton halad, 

amelynek jelzése sorrendben sárga, sárga kereszt, piros és piros kereszt, de az utolsó kilométeren, a 

Bükki Nemzeti Park tanösvényén egyedi szalagozás visz a célhoz.  

A kis kör, amely kizárólag a Félmaraton („B”) futam első köre, a nagy körön kezdődik, majd 800 m 

megtétele után jobbra fordulva a sárga színű irányító táblákat kell követni, amely 1300 m megtétele 

után visszatér a nagy körbe, innen a piros jelzést kell követni. 

 



„A”futam:  

5 nagy kör  

Táv: 42,1 km Szint: 1650m Rajt: 09:00 

Rajtszám színe: piros, 501-től számozva 

Ebbe a kategóriában a rajt után a futók 4-szer megkerülik a cél melletti tavat  majd nekivágnak a 8,1 km-

es körnek. Az első kör távja így 9,7 km. 

,,B”futam:  

1 kis kör + 2 nagy kör  

Táv: 21 km Szint: 770m Rajt : 11:00 

Rajtszám színe: zöld, 301-től számozva 

,,C”futam  

2 nagy kör  

Táv: 16,2 km Szint: 660m  Rajt: 11:30 

Rajtszám színe: citromsárga, 201-től számozva 

,,D”futam  

1 nagy kör 

Táv: 8,1 km Szint: 330m Rajt: 11:30 

Rajtszám színe: fehér, 101-től számozva 

A rajtszámon az első számjegy azt jelöli, hogy az adott versenyzőnek hány kört kell futnia. 

Gyerek verseny:  

Tó körül (400m) 

Táv: 800m Szint: 0 Rajt: 10:30 

Kategóriák: 

Bajnoki kategóriák:      Felnőtt Férfi és Női: (1997 - ) 

 Szenior Férfi és Női 1:  (1977-1968) 

 Szenior Férfi és Női 2:  (1967-1958) 

 Szenior Férfi és Női 3:  (1957-       ) 

Félmaraton: U20 (1998 - 1999) + fenti kategóriák 

Nyílt futamokban: 

 Felnőtt Férfi és Női (1997 - 1978) 

 Szenior Férfi és Női kategória (1977 - ) 

         U20 (1998 - 1999) 

A rendezőség a kategória összevonás jogát 5 fő indulói létszám alatt fenntartja. 

Cél: 

A versenyközpontban 

Időmérés:  

A versenyt sportident időmérési rendszerrel bonyolítjuk le. 

A sportident kártyát, dugókát 1000 Ft. letéti díj ellenében a versenyközpontban lehet átvenni. 

Elvesztés esetén annak teljes értékét meg kell fizetni. 

 A versenybíróság által kiadott rajtszámot kötelező viselni. 



Szolgáltatások:  

A pályákon kettő frissítő pont lesz. Helyét a térképen bejelöltük. 

Ez a nagy kör 3,5km  és 8,1 km-nél lesz, ahol víz, cola, isostar, banán, szőlőcukor, csokoládé, keksz lesz 

kihelyezve. 

Ezeken a helyeken a sportident rendszerrel kötelező az átfutást igazolni és részidőt mérni. Az igazolás 

elmaradása esetén a versenyzőt kizárjuk. 

A célban a versenyzők ásványvizet, csokoládét és gyümölcsöt kapnak. Az egyéni frissítőket rajtszámmal 

megjelölve a célban lévő frissítőállomáson lehet önállóan elhelyezni.  

Parkírozás  

A versenyközpont mellett található parkírózókban.  

Eredményhirdetés:  

A verseny céljában előreláthatólag 13:30 órakor. 

Díjazás:  

A Magyar Bajnokság 1-3 helyezettje érmet és tárgyjutalmat kap. 

A nyílt kategóriák helyezettjei érem és tárgyjutalomban részesülnek. 

A megrendelt pólók a jelentkezéskor vehetők át. 

Környezetvédelem 

A versenyen szelektív hulladékgyűjtés lesz. (Petpalack, papír, vegyes hulladék) Szíveskedjetek mindent a 

megfelelő gyűjtőbe elhelyezni. 

Kereskedelmi tevékenység 

A verseny területén árusítani kizárólag a versenybíróság előzetes engedélyével lehet. 

Tisztálkodás 

A célban hagyományos WC és korlátozott mosakodási lehetőség van. 

Egyebek:  

A vadállomány megőrzése érdekében a terepre kutyát kivinni nem szabad és a célban is pórázon kérjük 

tartani. 

A versenyen résztvevők elfogadják, hogy az itt készült képek ellenkező a versenybíróság részére átadott 

írásbeli nyilatkozat hiányában – nyomtatott és elektromos sajtóban, interneten is közzé tehetők.  

A verseny területén (rajt, cél, útvonal, parkírózok) a tűzgyújtás, dohányzás, nyílt láng használat tilos. 

Eltévedt, sérült versenyzők segítséget a +36-30-9531-135 számon kérhetnek. 

A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt. 

Eredményes, sikeres versenyzést kíván a        

 

RENDEZŐSÉG  


