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V. Fehér Enikő és Vörös Balázs Emlékverseny 

 

A verseny nemzetközi, International Association of Ultrarunners (IAU) 

minősítéssel rendelkezik. 

 

A verseny célja:  Nemzeti vagy nemzetközi szintű eredmények elérése az IAU 

által elismert és nyilvántartott ultra távokon, mely szinteket 

az IAU meghatározta.  Versenyzési lehetőség biztosítása 

amatőr és profi futóknak és gyerekeknek egyaránt.  

A verseny időpontja:  2023. április 15. 

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:  Majoros Lilla 

  Technikai felelős:  Olasz István  

  Pályafelelős:  Gnandt Attila, Bodó Gábor 

Regisztrációért felelős: Juhász Enikő és Varga Veronika 

  Frissítésért felelős: Illés Katalin 

 Befutóérem és díjazásért felelős: Majoros Lilla 

  Versenyigazgató: Fehér László István 

A verseny résztvevői: Minden versenyszám nyílt versenyszám, a MASZ 

versenyengedély megléte nem feltétel a versenyen való részvételnek. 

Versenyszámok:  

Felnőtt egyéni versenyszámok: 

- 12 órás nyílt futam 

- 9 órás nyílt futam 

- 6 órás nyílt futam 

- 3 órás nyílt futam 

- 1 órás nyílt futam 

- 100 km-es nyílt futam 

- 50 km-es nyílt futam 

- 42,195 km maraton táv 
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Felnőtt váltó versenyszámok: 

- 4 fős váltó a 12 órás futamban 

Minden futó 3 órát fut, egyszer vált. 

- 2 fős váltó a 12 órás futamban 

Minden letelt óra után váltás van a kijelölt váltózónában. Mindegyik futó 6x fut. 

Gyerek versenyszámok: 

- 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))  

Pálya: nemzetközi szinten hitelesített, 1 360 m hosszú, végig aszfalt borítású, 

visszafordítót, lépcsőt nem tartalmaz, forgalom elől zárt pálya.  A pálya körönként 5-

6 méter szintet tartalmaz. 

Időmérés: a versenyen chipes időmérés lesz. A pálya két legtávolabbi, ellentétes 

pontján lesznek a körök mérve. 

Egészségügyi biztosítás: a verseny ideje alatt szakképzett elsősegélynyújtó 

személyzet felügyeli a futók állapotát és intézkedik szükség esetén. Mentőorvos, 

mentő szakápoló, sofőr és esetkocsi fog rendelkezésre állni. 

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

lehet. 

Minden 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! 

Nevezési díj:  

Versenyszámok nevezési 
díjai 

2022. 10.22 – 2022. 
12.25 

2022.12. 23. – 2023. 
02.22 

2023. 02 23. – 
2023. 04.08 

12 órás egyéni 12 ezer HUF 14 ezer HUF 16 ezer HUF 

100 km egyéni 12 ezer HUF 14 ezer HUF 16 ezer HUF 

9 órás egyéni 10 ezer HUF 12 ezer HUF 14 ezer HUF 

6 órás, egyéni 8 ezer HUF 10 ezer HUF 12 ezer HUF 

50 km egyéni 8 ezer HUF 10 ezer HUF 12 ezer HUF 

42,2 km egyéni 8 ezer HUF 10 ezer HUF 12 ezer HUF 

3 órás egyéni 7 ezer HUF 9 ezer HUF 11 ezer HUF 

1 órás egyéni 6 ezer HUF 8 ezer HUF 10 ezer HUF 

12 órás váltó (2 és 4 fős) 7 ezer HUF/fő 9 ezer HUF/fő 11 ezer HUF/fő 

gyerek 3 ezer HUF 3 ezer HUF 3 ezer HUF 

 

 

 

 

http://www.havasigyopar.com/
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A verseny időrendje:  

Rajtidőpont Versenyszám Versenyszám vége Eredményhirdetés 

reggel 6:00 100 km egyéni 19:00 19:45 

reggel 7:00 
12 órás egyéni, 4 és 2 fős 
váltó 

19:00 19:45 

reggel 8:00 42,2 km egyéni 13:15 13:45 

reggel 8:00 50 km egyéni 14:30 15:15 

délelőtt 10:00 9 órás egyéni verseny 19:00 19:45 

délelőtt 10:00 1 órás egyéni verseny 11:00 11:45 

délelőtt 10:00 3 órás egyéni verseny 13:00 13:45 

délelőtt 10:30 gyerek távok 11:00 11:30 

délben 13:00 6 órás egyéni verseny 19:00 19:45 

 

Díjazás: korcsoportonként és nemenként az első 3 helyezett egyedi érmet, minden 

résztvevő emlékérmet kap. Minden versenyszámban abszolút győzteseket 

hirdetünk. 

Az 50km, 100km, 6 órás vagy 12 órás versenyszám abszolút első három női és férfi 

helyezettje visszanyeri a nevezési díjat + 50 eurót kap amennyiben teljesíti az IAU 

nemzeti szintjét. Viszont bárki, aki a nemzetközi szintet is megfutja, a nevezési díj + 

100 eurós jutalomban részesül. 

Korcsoportok: egyéni  

nők: 35 év alatt, 35 év felett 10 évenként, 65 év felett  

férfiak: 40 év alatt, 40 év felett 10 évenként, 70 év felett 

Korcsoportos eredményhirdetésre abban az esetben kerül sor, ha az adott 

versenyszámban az összlétszám eléri a 20 főt. 

A 4 és 2 fős csapatok esetében abszolút férfi, női és vegyes csapat 

eredményhirdetés lesz. 

A pálya térképe:  

 

A versennyel kapcsolatos további részletek a www.havasigyopar.com weboldalon 

találhatóak. 

 

http://www.havasigyopar.com/

