
Verseny leírása: 
A futóverseny erdőben, erdei aszfaltozott úton, források, nagy tisztások, apró vízesések és kőfalak 
társaságában zajlik. A verseny célja a nyugodt, kiegyensúlyozott kiránduló sportolás, miközben 
kikapcsolódhatunk és javíthatunk időeredményünkön. Ez idő alatt a családunk természetes 
környezetben töltheti a szabadidejét. Másik célunk e versennyel emléket állítani egy nagyon jó 
barátnak, aki az élet, az emberek mellett a sportot is szerette. Az idén első alkalommal Maraton is 
szerepel a távok között.  
 
Az esemény időpontja: 
2015. június 28. vasárnap 
 
Helyszín, versenyközpont: 
Magyaregregy, Máré vár-kulcsosház, a Máré vár lábánál, a strand után kb. 1 km-re 
 
Rajt időpontja: 
09:00 óra 
 
A verseny főszervezője: 
Hang Csaba, tel: 06-30/650-5418 
 
Nevezés: 
Nevezni csak a helyszínen lehet 7:30 órától - 8:30 óráig! 
A nevezés és az időmérés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében megkérlek Benneteket, akik úgy 
érzitek, hogy biztosan eljöttök a versenyre, küldjétek el személyes adataitokat (név, születési idő, 
lakcím, telefonszám, kategória) az alább megadott e-mail címre! A nevezési díjat befizetni a helyszínen 
lesz lehetőség! 
E-mail cím: hang.csabi@gmail.com 
Köszönöm! 
 
Nevezési díjak: 
- 2 km, gyermek futam: 600 Ft 
- 7 km: 1500 Ft 
- 21 km, félmaraton: 3500 Ft 
- 42 km, maraton: 5000 Ft 
Távok: 
- Gyermek és családi futam, 2 km: (szülői kísérettel is lehet) 
- 7 km egyéni futás 
- Félmaraton: 21,4 km egyéni futás 
- Maraton: 42 km, egyéni futás 
- Szintidő nincs! 
 
Rajt és Cél: 
Máré vár lábánál a versenyközpontban. 
 
Útvonalak: 
- Gyermek és családi futam, 2 km: versenyközpont (kulcsos ház) - Iharos kútnál forduló – vissza a 
versenyközpontba. 
- 7 km-es táv: versenyközpont (kulcsos ház) – Iharos kút – 3,5 km-jelzésnél forduló – vissza a 
versenyközpontba. 
- Félmaraton: versenyközpont (kulcsos ház) - kisújbányai elágazó - Zobákpuszta előtt 1km-rel forduló 



– vissza kisújbányai elágazó – versenyközpont. 
- Maraton: versenyközpont (kulcsos ház) – kisújbányai elágazó – Zobákpuszta – Pécsvárad forduló – 
vissza Pusztabánya – kisújbányai elágazó – versenyközpont. 
 
Díjazás: serleg vagy érem az alábbiak szerint: 
- Gyermek és családi futam 2 km: első három célba érkező gyermek. 
- 7 km-es táv: női első három helyezett, férfi első három helyezett, gyermek első 3 helyezett. 
- Félmaraton: női első három helyezett, férfi első három helyezett. 
- Maraton: női első három helyezett, férfi első három helyezett. 
 
Nevezési díj tartalmazza: 
- Versenyen való részvétel, 
- Időmérés, 
- Frissítés,  
- Orvosi szolgálat, 
- Étel: házi szalámis szendvicsek, lekváros kenyér, mézkóstoló, sütemények ,  
- Ital: üdítő, ásványvíz, forrásvíz, pálinka és borkóstoló. 
Eredményhirdetések várható időpontjai:  
- A 2 km-es és a 7 km- es távok eredményhirdetése egy időben zajlik, miután beérkeztek a távokról 
kb. 10:00 órakor. 
- A félmaraton eredményhirdetését szintén a beérkezések után tartjuk meg kb. 11:00 és 12:00 óra 
között. 
- Maraton versenyszám eredményhirdetése kb. 14:00 órakor várható. 
 
Egyéb információk:  
- A mezőnyt orvos felügyeli, záróbusz nincs! 
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul, gyermekeknél ajánlott szülői felügyelet!  
- A verseny alatt elhaladhat mellettünk néhány autó ezért a jobbra tartás ajánlott! 
- Az autósok figyelmeztetve lesznek táblák és polgárőrök segítségével. 
- Parkolás: strand és környéke, a versenyközponttól kicsit lejjebb! 
- Öltözési lehetőség a kulcsos háznál lesz a versenyközpontban. 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Eredményes versenyzést kívánunk! 


