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VERSENY RÉSZTVEVŐi: 

Nyílt (open) és hobbi kategóriában bárki részt vehet saját felelőségre, aki a nevezési díjat megfizeti. 

Bajnokságon csak a MAHFUSZ versenyengedélyével rendelkezők indulhatnak, és a Bajnoki helyezésekért ők 
versenyezhetnek. www.mahfusz.hu 

A versenyen a MAHFUSZ és a MASZ versenyszabályzata a mérvadó. 

 

FUTAMOK:  

14.00: 11,5 és 5,5 km-es hegyifutó versenyek egyéni és csapat, tömegrajt 

14.05: 2 km-es hobby verseny - egy kis belekóstolás kicsiknek és nagyoknak 

NEVEZÉS:  

2 km: Nevezés ingyenes, regisztráció (rajtszám) szükséges! 

11,5 és 5,5 km: Igazolt/regisztrált versenyzők (OB.): 900 Ft, 

Nem regisztrált (nyílt): 1900 Ft 

 

DÍJAZÁS: 

2 km (hobbi): 1-3 férfi illetve női versenyző oklevéldíjazásban részesül 
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11,5 km férfi nyílt kategória:  

1-3 férfi versenyzői érem és támogatók tárgyjutalmait kapják. 

11,5 km OB futam (férfi) 

1970 és idősebb (veterán ffi.), - egyéni és csapat bajnoki érmek és támogatók tárgyjutalmai. 

1990-1971 (felnőtt ffi.),  - egyéni és csapat bajnoki érmek és támogatók tárgyjutalmai. 

5,5 km női nyílt kategória: 

1-3 női és korosztályos ffi (U19) versenyzői érem és támogatók tárgyjutalmait kapják. 

5,5 km OB futam (jun. ffi, női, és felnőtt női): 1991 és fiatalabb ffi, női és a felnőtt női, - egyéni és csapat 
bajnoki érmek és támogatók tárgyjutalmai. 

Az abszolút férfi és női győztesek a Mahfusz különdíját kapják! 

EGYÉB: 

A csapatversenyben minden olyan igazolt klub csapata (automatikusan) részt vesz, ahol az adott korosztályban és 
nemben legalább három versenyző nevezett. Az értékelésnél a csapaton belüli legjobb három időeredménye 
számít, időazonosság esetén a jobb helyezés dönt. 

Mindenki csak a saját kategóriájában nevezhető és itt kerül értékelésre, vegyes csapat (ffi, női) nem nevezhető. 

Az Nyílt és Bajnoki futam ugyanazt a pályát teljesíti, és egyszerre indul! Az 5,5 km-es körből a rövidebb távot 
teljestők 1 kört futnak, a hosszabbik távot teljesítők 2 kör futnak + ki és befutás. 

A nyílt kategóriában a 11,5 km-en az alsó korhatár 15 év (1995) az OB kategóriákban a versenykiírás szabályai (a 
Mahfusz és Masz versenyszabályzata alapján)a mérvadók! Nagyon nehéz (de futható), szintes/technikás pálya!  

Összes szint: 430m/5,5 km (1 kör). 

Egyéb kérdésekben a MAHFUSZ szabályzata irányadó! 

KATEGÓRIÁK/ KOROSZTÁLYOK: 

Hobbi: 2 km 

Nyílt (Open): 

            5,5 km: (430 m – szint) Női és 1991 és fiatalabb férfi  

            11,5 km: (860 m – szint) Abszolúlt férfi 

OB (bajnokság): 

            5,5 km: junior ffi és női /1991 és fiatalabb 

                        felnőtt és veterán női /1990-1971 és 1970 és idősebb 

            11,5 km: felnőtt és veterán ffi. /1990-1971 és 1970 és idősebb 



Szintrajz: 

 

Pályarajz: 

 


