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MAGYARORSZÁG VII. NYÍLT
HEGYIFUTÓ MARATON BAJNOKSÁG 2019,
TÖRÖK ÚT TRAIL FUTÓFESZTIVÁL
Időpont:

2019. 06. 16., vasárnap, 9:00

Helyszín:

Eger - Felsőtárkány, Szikla-forrás

Versenyközpont:

Felsőtárkány, Szikla-forrás (GPS:47.98241,20.43457)

A verseny célja:

Magyarország legjobb hegyifutóinak megtalálása férfiak és nők,
ifjak és szeniorok között. A verseny Hegyifutó Maraton
Bajnokság.
Nyílt kategóriákban minden természetet és
terepfutást kedvelő induló részt vehet.

Rendező:

A Magyar Atlétikai Szövetség Hegyi – és Terepfutó Bizottsága
megbízásából az Egri Testedző Club (ETC).

Versenybíróság:

Elnök: Zámbori Zoltán
Elnök helyettes: Dr. Nagy Árpád
Versenyigazgató: Dr. Kiss Teodóra
Titkár: Szajkó Csaba
Útvonalbiztosítás: Ficsor Ferenc
MASZ bizottsági ellenőrök: Gerlei Tamás, Berendi Antal

Útvonal:

A felsőtárkányi tótól indulva erdei utakon, kijelölt turista utakon,
majd visszatérés a tóhoz.

Futamok:
„A” futam
Hegyifutó Maraton Magyar Bajnokság:
(multiNavigator hegyfutó kupasorozat 2019 része vmint a
Hosszútávú hegyifutó vb-re válogató)
Táv: 42.195km; szint: 1650m; Rajt 9:00
Kategória: Felnőtt egyéni és csapat (3fő), Szenior Férfi és Női
„B” futam
(Nem bajnoki futam)
multiNavigator hegyifutó kupasorozat 2019 része vmint a
Hegyifutó Eb-re válogató a felnőtteknek)
Táv: 16,2 km; szint: 660m; Rajt: 11:30
Kategória: Felnőtt, Ifjúsági, Szenior Férfi és Női
„C” futam
(Nem bajnoki futam)
A Hegyifutó Eb-re válogató az U20-as korosztálynak.
Táv: 8.1 km; szint: 330m; Rajt: 11:30
Kategória: Felnőtt, Ifjúsági, Szenior Férfi és Női
Gyermek verseny: a tó körüli pályán kialakítva – igény szerint
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Kategóriák:

Magyar maratoni bajnokságban:
Felnőtt Férfi és Női (1999 és korábbi születésűek)
Szenior Férfi és Női 1: (1975-1984)
Szenior Férfi és Női 2: (1965-1974)
Szenior Férfi és Női 3: (1964 és korábbi születésűek)

Egy csapatban, az azonos egyesületben szereplő, az első három legjobb helyezett
eredménye számít bele. A férfiak és a nők esetében is a felnőtt csapatot a felnőtt és
szenior korosztály tagjai alkothatják. A csapatot csak azonos nemű versenyzők
alkothatják. A helyezések eldöntése a MASZ szabályai szerint történik.
Nyílt futamokban:
Felnőtt Férfi és Női (1999-1979)
Ifjúsági (18 év alatti indulók)
Szenior Férfi és Női kategória
A verseny résztvevői:

Nyílt kategóriában bárki indulhat, aki a kiírásnak
megfelelően
a
versenyre
benevez.
Az
országos
bajnokságban azon egyesületek és szakosztályok tagjai
indulhatnak, melyek tagjai a Magyar Atlétikai Szövetségnek
és rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel (MIR), ha a
nevezésük a nevezési határidőig beérkezett és a
versenyiroda azt el is fogadta. A MASZ / Hegyi- és
Terepfutó Bizottsága a szenior versenyzők nevezését is a
MIR adatbázis alapján bírálja el, a Magyar Bajnokságra
kékkönyves nevezést nem tudunk elfogadni. A további
kérdéskörökben a MASZ mindenkori Versenyszabályzata a
mérvadó.

Nevezési díjak:
„B” futam

„C” futam

póló

2019. 05. 30-ig

Magyar
Bajnokság
„A” futam
4.000,- Ft

2.500,- Ft

2.000,- Ft

3.000,- Ft

2019. 06.10-ig

5.000,- Ft

3.000,- Ft

2.500,- Ft

3.000,- Ft

4.000,- Ft

3.500,- Ft

nem rendelhető

2019.06.11-től
és a helyszínen
A nevezési díj tartalmazza:






biztosított útvonal
SportIdent időmérés
frissítés
befutócsomag

A verseny egyedi emblémázott pólóját a nevezés alkalmával külön lehet megrendelni,
ára: 3.000,- Ft. Pólót kizárólag a 2019. június 10. napjáig leadott és befizetett
megrendelések esetében tudunk biztosítani. A nevezési díj a pólót nem tartalmazza.
Nevezés módja:

E-mailen: etc2001@freemail.hu e-mailes nevezés esetén kérjük
megadni a versenyző nevét születési dátumát, versenytávot,
kategóriát, egyesület nevét (a bajnokságokon indulók esetében
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az egyesület megadása kötelező!). A Magyar Bajnokságra
2019. június 09-ig lehet nevezni, helyszíni nevezést nem
tudunk elfogadni! Az e-mailen küldött nevezéseket 48 órán belül
visszaigazoljuk, ha ez nem történik meg, kérjük a nevezést
megismételni. Az előnevezés abban az esetben érvényes, ha
nevezési díj a rendező egyesület számlájára az aktuális
előnevezési határidő végéig átutalásra kerül!
Számlaszám: Egri Testedző Club, ERSTE BANK Zrt.
11994507-03403086
Információ:

Dr. Kiss Teodóra: +36 30 5294010
e-mail cím: etc2001@freemail.hu
web: www.egritc.hu
facebook: www.facebook.com/egritestedzoclub

Díjazás:

A verseny 1-3 férfi és női korosztályos helyezettje érem és
tárgyjutalom díjazásban részesül.
Magyar Bajnokság egyéni és csapat (3 fő azonos egyesületből,
vegyes csapatok nem lehetnek!)
1-3 helyezettjei elnyerik a
Magyarország Hegyifutó Maratoni Bajnoka címet, a MASZ
egyedi bajnoki érmeit és tárgyjutalmat kapnak.
Senior kategóriákban - a megadott korosztályokban –
Magyarország Hosszútávú Hegyifutó Bajnoka címet hirdetünk
5 fő nevezés alatt a rendezőség a kategória összevonás jogát
fenntartja.

Egyéb tudnivalók:

Bajnokságban csak érvényes MASZ versenyengedéllyel
rendelkezők indulhatnak.
(https://atletika.hu/hu/mhu/masz-informacios-rendszer)
A bajnokságon
rendelkezni!

indulóknak

érvényes

sportorvosival

kell

A MASZ szakbizottságaként a Hegyi- és Terepfutó
Bizottság is elkötelezett híve a tiszta, doppingmentes
sportnak, így a testület által rendezett vagy rendeztetett
versenyeken a MASZ Dopping Szabályzata teljeskörben
hatályosak a résztvevő sportolókra, ezzel elegettéve az
IAAF és a WMRA törekvéseinek és előírásainak.
A Maratoni Magyar Bajnokság egyben válogató verseny az
argentínai
Hosszútávú
Hegyifutó
Világbajnokságra.
(http://hegyifutas.hu/2019/03/31/hegyifuto-valogatasi-elvek2019-kiegeszitett/)
Figyelem! A maratoni táv 1,2x-es szorzóval, egyaránt része a
multiNavigator hegyifutó kupasorozatnak.
Versenyszabályok
és
helyezések
eldöntése:
a
MASZ
versenyszabályai szerint (https://atletika.hu/).
További infók a hegyifutásról: www.hegyifutas.hu és a „Mountain
Running Team Hungary” facebook oldalon.

EGRI TESTEDZŐ CLUB
3300 Eger, Petőfi Sándor utca 11. | etc2001@freemail.hu | www.egritc.hu | facebook.com/egritestedzoclub

Pályarajz (1 kör):

Szintmetszet (1 kör):

