
 
A 22. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny nemzetközi 

terep- futóverseny kiírása 
 
      A verseny ideje: 

2014. június 07. (szombat) 
 
A verseny célja:  
 
   Versenyzési, erőfelmérési lehetőség biztosítása amatőr és igazolt sportolók 
számára. A valamennyi korosztály képviselőinek fontos  egészséges életmód, 
valamint a rendszeres testmozgás pozitív élettani hatásainak  hirdetése. A 
Bükk-hegység csodálatos természeti és épített szépségének, értékeinek, 
Miskolc város nevezetességeinek népszerűsítése. Sportbarátságok 
kialakítása, azok ápolása.  
   A verseny része a 3. Miskolci Maratoni Hétvégének, melynek második 

napján, 2014. június 8-án, vasárnap, azonos helyszínen rendezzük meg a 3. 
Kondenzgyík Maraton elnevezésű  hegyikerékpáros (MTB) országos 

ranglista viadalt. 

 

A verseny rendezője: Marathon Club SE, Miskolc (elnök: Szűcs István) 
 
A Szervező Bizottság elnöke: Katona Ferenc önkormányzati képviselő 
 
Versenyigazgató: Németh Csaba, a Mammut Pro Team kiváló terep-
ultrafutója, a rendező klub szakmai alelnöke 
 
 

A verseny központja:      
Miskolc, Majálispark - Királyasztal 

 
      A verseny helyszínei: 

Miskolc, Majálispark, a Bükk-hegység 
 
3. A versenyközpont megközelítése   
Személygépkocsival: 

• Budapest és Nyíregyháza felöl az M3-as autópályáról, a  „Miskolc-
Dél”- lejárón. 

• Innen a jól látható útbaigazító táblák jelzik az útvonalat Lillafüred 
felé. 

• Lillafüred előtt 3 km-el (az 1-es jelzésű városi autóbusz 
végállomásánál) nagyméretű táblák jelzik a Bükki Hegyi 



Maraton.Kisgyörgy Ádám Emlékverseny versenyközpontja felé az 
útirányt. 

 
      Vasútállomásról: 

• A pályaudvar előtti térről az 1-es jelzésű autóbusszal a végállomásig. 
A menetidő kb. 30 perc. 

• Innen az iránymutató táblákat követve kb. 10 – 15 perc a 
versenyközpont. 

 
      
Autóbusz pályaudvarról: 

• Az 1-es jelzésű városi autóbusszal a végállomásig. Menetidő kb. 25 
perc. 

• Innen az iránymutató táblákat követve kb. 10 – 15 perc a 
versenyközpont. 

 
 .    Versenyszámok: 

 
MARATON-EGYÉNI (42,3 km):  az útvonal változó minőségű erdei út. 
Szintidő 6 óra.  
Csak az 1996. január 01. előtt született futók nevezését fogadjuk el. 

 

MARATON-VÁLTÓ (4x10,5 km):  a maratoni távot négyen teljesítik. A 
váltó tagjai körönként, az versenyközpontnak is otthont adó „erdei 
stadionban” indítják útjára társaikat. A pálya változó minőségű erdei út. 
Szintidő 6 óra.  
 
FÉLMARATON (21 km):  az útvonal  változó minőségű erdei út. Szintidő: 
3 óra.  
Csak az 1998. január 01. előtt született futók nevezését fogadjuk el. 
 
KISMARATON (10,5 km): az útvonal  változó minőségű erdei út. Szintidő: 
1,5 óra.  
 
A fenti négy versenyszám mezőnye szakmai alelnökünk, Németh Csaba 
által kijelölt 10,5 km-es, 330 méter szintemelkedéssel nehezített, 2012-ben 
sikerrel debütált  körpályán vetélkedik. A futók körönként visszatérnek az 
„erdei stadionba”, így a szurkolók, családtagok, a média képviselői 
folyamatosan figyelemmel kísérhetik a verseny alakulását.  
 
ÚJ!!!! MINIMARATON (3,2 km): az útvonal  változó minőségű erdei út. 
Szintidő: NINCS. A távot futva és túrázva is lehet teljesíteni!!!  

 



  
 
A rajtok ideje:   
 
- A maraton (egyéni és váltó), a félmaraton, a kismaraton résztvevőinek: 
2014. június 07-én (szombat), 10.30-kor 
 
- A minimaraton résztvevőinek: 10.45-kor 

        
        
     A cél helye: 
 
     Valamennyi versenyszám résztvevőinek : Majálispark – Király-asztal 
 
 
     Nevezés: 
     
     Előnevezés -  A nevezési lap megküldésével, a www.hegyimaraton.hu 

honlapon, online formában, vagy postán Marathon Club SE 3528 Miskolc, 
Latorca u. 7. címre 2014. május 17-én, 24.00 óráig 
      A nevezési díj a nevezéssel egyidejűleg fizetendő átutalással a 
11734073-20009070  számlára, vagy piros postautalványon a Maraton Club 
SE címére küldendő. 
 
Helyszíni nevezés: a versenyközpontban - Majálispark – Királyasztal – 
2014. június 06-án (péntek) 16.00 -20.00 óráig  és 2014. június 07-én 
(szombat) 07.00 – 09.45 óráig. 

 
 
Nevezési határidők és díjak (HUF) 
 

     Maraton (42,3 km) 
 

Nevezési határidő:                 Nevezési díj (HUF): 

 

2014. április 15.ig                  4000 
2014. május 17-ig                  5500 
Helyszínen                             5500 – PÓLÓ NÉLKÜL!    

 
Félmaraton (21 km) 
 

Nevezési határidő:                 Nevezési díj (HUF): 

 



2014. április 15.ig                  3500 
2014. május 17-ig                  4500 
Helyszínen                             4500   – PÓLÓ NÉLKÜL!    
 
    Kismaraton (10,5 km) 

  
Nevezési határidő:                 Nevezési díj (HUF): 

 

2014. április 15.ig                  2500 
2014. május 17-ig                  3500 
Helyszínen                             3500   – PÓLÓ NÉLKÜL!    
 
Maraton-váltó (4x10,5 km) 

  
Nevezési határidő:                 Nevezési díj (HUF): 

 

2014. április 15.ig                  8000 
2014. május 17-ig                  9500 
Helyszínen                             9500   – PÓLÓ NÉLKÜL!    
 
Minimaraton (3,2 km, családi kocogás, túrázás) 
 
Nevezési határidő:                 Nevezési díj (HUF): 

 
2014. április 15.ig                  1200 
2014. május 17-ig                  1700 
Helyszínen                             2200    
 

A  Budapest Sportiroda (BSI)” SPURI Aranykártyájával” és  a BHM 
futókártyával 20 százalék nevezési díj kedvezményt lehet igénybe venni! (A 
kedvezményeket nem lehet összevonni!)     
          
                                                                  

A nevezési díjak, csak a megadott  nevezési határidőkig történő befizetés 

esetén érvényesek! 
 
 

A nevezési lap itt letölthető a www.hegyimaraton.hu honlapon. 
 

 
A nevezési díj tartalmazza: 
 



• Az ELŐNEVEZETTEK részére (kivéve a minimaraton résztvevőit!!!!)  
a verseny egyedi pólóját 

• Az ELŐNEVEZETTEK  részére névre szóló rajtszámot 
• Egyedi emléklapot 
• Célba érkezés után egy adag meleg ételt 

• A frissítést 
• Szükség esetén az orvosi ellátást 
• Ruhatárat és értéktárgy- (igazolvány, gépkocsi kulcs, pénz, stb.) 

megőrzést 
 
 
EGYÉB 
 

• A 3,2 km-es távot teljesítők pólót igényelhetnek 1200 forint ellenében. 
Az igényléseket 2014. május 17-ig  a www.hegyimaraton.hu honlapon 
található űrlap kitöltésével lehet leadni. Az igénylés akkor válik 
érvényessé, ha a póló ellenértéke 2014. május 17-ig megérkezik a fenti 
számlaszámra! 

 
• A helyszínen nevezők megrendelhetik a versenyközpontban a verseny 

egyedi pólóját, 1200 Ft+300 Ft postaköltség befizetése ellenében! 
 

 
A helyezések eldöntése: 
 
Elektromos időméréssel, a nettó idő figyelembe vételével.  
 
 
Frissítés 
 
A terepadottságoktól függően 4-6 km-ként. Ellátmány: víz, izotóniás 
sportital, édesség, gyümölcs. A rajtcsomagban elhelyezett szivacs 
megnedvesítésére a frissítő állomásokon van lehetőség. 
 
Egyéni frissítők leadása: 
A versenyszámnak, a rajtszámnak, a frissítő állomás helyének megjelölésével 
a versenyközpontban lévő frissítő-sátornál 2014. június 07-én (szombat) 
07.00 – 09.45-ig. 
 
Díjazás 
 



1. Maraton: 

 Női–Férfi abszolút 1 – 3. helyezett: serleg+érem 

 Női- Férfi abszolút 4 – 6. helyezett: serleg 

2. Félmaraton: 

 Női–Férfi abszolút 1 – 3. helyezett: serleg+érem 

 Női–Férfi abszolút 4-6. helyezett: serleg 

3. Kismaraton: 

Női–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: serleg+érem 

 Női–Férfi abszolút: 4-6. helyezett: serleg 

 4. Maraton-váltó: 

Női–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: serleg+érem 

 5. Minimaraton: 

Női-férfi abszolút: 1-6 helyezett: serleg+érem 

Az első 50 célba érkező (abszolút sorrendben)  egyedi befutó-érmet kap 
ajándékba!!!!! 

 
 

A rendezők fenntartják a változtatás jogát! 
 

Információ: Marathon Club SE, levélcím: 3528 Miskolc, Latorca u. 7. 
Tel:  06-36-70/613-5263 

 
web: www.hegyimaraton.hu 

 
E-mail: mate@hegyimaraton.hu és steveszucs@gmail.com 

 
 
  
 

 


