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12 órás Ultrafutó Magyar Bajnokság 2022. 

 

A verseny célja:  A 2022. évi 12 órás ultrafutó bajnoki címek eldöntése, 

versenyzési lehetőség biztosítása igazolt és amatőr 

futók részére 

 

A verseny időpontja:  2022. április 16. 

A verseny helyszíne:  Martonvásár, Brunszvik Kastélypark 

A verseny rendezője:  Havasi Gyopár Futó Egyesület 

A verseny szakmai támogatója: Bérces Edit, ultrafutó világbajnok 

A versenybíróság:  Elnöke:   Pignitzky Péter 

  Versenytitkár:  Majorosné Minárovits Lilla 

  Technikai felelős:  Olasz István  

  Pályafelelős:  Fischl Mónika és Majoros Gergely 

Regisztrációért felelős: Juhász Enikő és Halenár Krisztina 

  Frissítésért felelős: Máthéné Jaskó Anna és Viszt Nóra 

 Befutóérem és díjazásért felelős: Varga Veronika és 

Meiszterics Noémi 

  Versenyigazgató: Fehér László István 

 

A verseny résztvevői: A 12 órás Ultrafutó Bajnokságon és nyílt futamon indulhatnak.   

A versenyre a IV. Fehér Enikő és Vörös Balázs Emlékverseny keretein belül kerül sor. 

A 12 órás Ultrafutó Magyar Bajnokság részvételi feltétele az érvényes MASZ 

versenyengedély megléte, melyhez sportorvosi igazolás szükséges. 

Azok a futók, akik nem rendelkeznek MASZ versenyengedéllyel, csak a nyílt futamban 

indulhatnak! 

Versenyszámok:  

- 12 órás Magyar Bajnokság 

- 12 órás nyílt futam 

- 6 órás nyílt futam 

- 100 km-es nyílt futam 

- 80,5 km-es nyílt futam 

- 50 km-es nyílt futam 

- 42,2 km-es nyílt futam 

- 21,1 km-es nyílt futam 

- 10,8 km-es nyílt futam 
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- gyerek futamok (U10-1.36 km (1 kör), U12-2.72 km (2 kör), U14-4.08 km (3 kör), 

U16-5.44 km (4 kör) és U18-6.08 km (5 kör))  

Pálya: Pignitzky Péter úr által hitelesített, 1 360 m hosszú, végig aszfalt borítású, 

visszafordítót, lépcsőt nem tartalmazó, zárt pálya.  A pálya bólyákkal ki lesz jelölve 

annak érdekében, hogy a park látogatói és a futók ne akadályozzák egymást.  

Időmérés: A versenyen chipes időmérés lesz, melyet a DarkTiming fog biztosítani. 

Nevezés: Nevezni a www.havasigyopar.com oldalon megtalálható linken lehet.   

A 12 órás magyar bajnokságra és a többi felnőtt versenyszámra egyaránt 

2022.április 8-ig van lehetőség.  A gyerek versenyszámokra április 14-ig lehet 

nevezni. A nevezés csak a nevezési díj 7 napon belüli befizetés esetén érvényes! 

A 12 órás verseny időrendje:  

2022.04.16 

05:00-06:30  Helyszíni regisztráció, rajtszám átvétel 

7:00   Rajt 

19:00-19:30  Verseny vége, törtkörök lemérése 

19:30-tól   Eredményhirdetés  

 

A pálya térképe:  

 

http://www.havasigyopar.com/

