30. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy
Ádám Emlékverseny - Versenykiírás
A Verseny ideje: 2022. június 11., (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 rendezője: Marathon Club, Miskolc
A verseny társrendezője: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány
A verseny központja: Miskolc, Majálispark – Királyasztal
GPS-koordináták: 48°11’95” É ; 21°65’17” K
A verseny helyszín: Miskolc, Majálispark, a Bükk-hegység

A Versenyközpont megközelítése
Személygépkocsival:
Budapest és Nyíregyháza felől 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) jobbra felfelé, a Miskolc ZOO
felé haladva érjük el a Bükki Hegyi Maraton - Kisgyörgy Ádám Emlékverseny versenyközpontját.
Vasútállomásról:
A pályaudvar előtti térről az 1-es jelzésű autóbusszal a végállomásig. A menetidő kb. 30 perc.
Innen felfelé, a Miskolc ZOO táblákat követve kb. 10 – 15 perc gyalog a versenyközpont.
Autóbusz pályaudvarról:
Az 1-es jelzésű városi autóbusszal a végállomásig. Menetidő kb. 25 perc.
Innen felfelé, a Miskolc ZOO táblákat követve kb. 10 – 15 perc gyalog a versenyközpont.

Versenyszámok:
MARATON-EGYÉNI (42,3 km): A jubileum kapcsán ezúttal újra, az 1991-es, Lillafüredet és
Bánkutat is érintő nagy körön!!! Az útvonal 6-8 km-es szakaszon aszfalt, a többi változó minőségű
erdei út. Szintidő 6 óra.
Csak a 2004. január 01. előtt született futók nevezését fogadjuk el.
MARATON-VÁLTÓ (4x10,5 km): a maratoni távot négyen teljesítik. Ennek a versenyszámnak a
mezőnye a 10,5 km-es, 330 méter szintemelkedéssel nehezített, 2012-ben sikerrel debütált

körpályán vetélkedik. A futók körönként visszatérnek az „erdei stadionba”, és indítják útjukra
társaikat. A szurkolók, családtagok, a média képviselői folyamatosan figyelemmel kísérhetik
ennek a versenynek alakulását.
A pálya változó minőségű erdei út.
Szintidő 6 óra.

FÉLMARATON (21 km): A jubileum kapcsán ezúttal újra, a korábbi, Lillafüredet is érintő
pályán!!! Az útvonal 6-8 km-es szakaszon aszfalt, a többi változó minőségű erdei út.
Szintidő: 3,5 óra.
Csak a 2006. január 01. előtt született futók nevezését fogadjuk el!!!

KISMARATON (10,5 km): az útvonal változó minőségű erdei út.
Szintidő: 1,5 óra.
Ennek a versenyszámnak a mezőnye a 10,5 km-es, 330 méter szintemelkedéssel nehezített,
2012-ben sikerrel debütált körpályán vetélkedik.
MINIMARATON (3,5 km): az útvonal változó minőségű erdei út. Szintidő: NINCS. A távot futva és
túrázva is lehet teljesíteni!!!

A rajtok ideje:
- A maraton egyéni, és a félmaraton résztvevőinek:
2022. június 11-én (szombat), 10.00-kor
- A maraton-váltó és a kismaraton résztvevőinek:
2022. június 11-én (szombat), 10.15-kor
- A minimaraton résztvevőinek:
2022. június 11-én (szombat), 10.30-kor

Nevezés:
Előnevezés: A nevezési lap megküldésével, a www.maratonclubmiskolc.hu honlapon, online
formában.
Az előnevezést 2022. június 03-án, 24.00 óráig várjuk.
Az előnevezési díj az előnevezéssel egyidejűleg (maximum 5 munkanapon belül történő)
átutalással fizetendő a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány Takarékbank 55100186-12004939
számlájára.
Utaláshoz szükséges információk:

•
•

Számlát vezető Bank: Takarékbank
Számla tulajdonos: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány

•
•
•

Számla száma: 55100186-12004939-00000000
IBAN: HU95551001861200493900000000
Az OTP Bank SWIFT kódja: TAKBHUHB

Az elektronikus regisztráció önmagában nem minősül előnevezésnek! A nevezési díj befizetése
nélküli jelentkezéseket 5 munkanap után töröljük!
Nevezés lemondása: A nevezési díjat visszautalni nem áll szándékunkba, ellenben a verseny előtt
jelzett nevezés lemondását 1000 HUF-os regisztrációs díj ellenében másik versenyünkre átvezetjük.
Versenyeinkről a www.maratonclubmiskolc.hu weboldalon lehet informálódni.
Nevezés módosítása: A versenytáv módosítására lehetőséget biztosítunk a versenyt megelőző egy
héttel bezárólag, a regisztrációt megerősítő e-mailre válaszolva.
A verseny napján az előre nevezettek számára a versenytáv módosítása 1.000.- Ft/fő készpénz
befizetésével lesz lehetséges.
Helyszíni nevezés, rajtszám-átvétel: a versenyközpontban - Majálispark – Királyasztal – 2022.
június 10-én (péntek) 16.00 -19.00 óráig és 2022. június 11-én (szombat) 07.00 – 09.45 óráig.

Nevezési határidők és díjak:
Maraton (42,3 Km)
Nevezési Határidő

Nevezési díj

2022. április 17., vasárnap

5 500 Ft

2022. június 5., vasárnap

6 500 Ft

Helyszíni nevezés

7 500 Ft

Félmaraton (21 Km)
Nevezési Határidő

Nevezési díj

2022. április 17., vasárnap

5 000 Ft

2022. június 5., vasárnap

6 000 Ft

Helyszíni nevezés

7 000 Ft

Kismaraton (10,5 Km)
Nevezési Határidő

Nevezési díj

2022. április 17., vasárnap

4 000 Ft

2022. június 5., vasárnap

4 500 Ft

Helyszíni nevezés

5 000 Ft

Maraton-váltó (4x10,5 Km)

Nevezési Határidő

Nevezési díj

2022. április 17., vasárnap

16 000 Ft

2022. június 5., vasárnap

18 000 Ft

Helyszíni nevezés

20 000 Ft

Minimaraton (3,5 km - futva/túrázva)
Nevezési Határidő

Nevezési díj

2022. április 17., vasárnap

2 500 Ft

2022. június 5., vasárnap

3 000 Ft

Helyszíni nevezés

3 500 Ft

A nevezési díjak, csak a megadott nevezési határidőkig történő befizetés esetén érvényesek!

A nevezési díj tartalmazza:

•
•
•
•
•
•
•
•

Egyedi befutóérmet
Egy tányér meleg ételt
Az ELŐNEVEZETTEK részére névre szóló rajtszámot
Rajtszám felmutatása ellenében kedvezményes belépési lehetőség+1 fő
kísérővel a
szomszédos Miskolci ZOO-ba,–a verseny hétvégéjének mindkét napján!
A frissítést (a pályán és a célban)
Elektromos időmérést
Szükség esetén az orvosi ellátást
Ruhatárat és értéktárgy- (igazolvány, gépkocsi kulcs, pénz, stb.)
megőrzést

VERSENY-PÓLÓ:
A verseny egyedi emblémázott pólóját az előnevezéssel párhuzamosan - külön adatlap
kitöltésével, elküldésével - 2022. május 25-én, 24.00 óráig lehet megrendelni, a
www.maratonclubmiskolc.hu honlapon a nevezéssel egyidejüleg.
A póló ára: 2500 Ft
A pólórendelés a nevezés leadásakor választható opció

A helyezések eldöntése:
Elektromos időméréssel, a nettó/bruttó idő figyelembevételével.

Frissítés:
A terepadottságoktól függően 4-6 km-ként. Ellátmány: víz, izotóniás sportital, édesség, gyümölcs. A
rajtcsomagban elhelyezett szivacs megnedvesítésére a frissítő állomásokon van lehetőség.

Díjazás:
•

Maraton:
o Női–Férfi abszolút 1 – 6. helyezett: serleg
o 18-29 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 30-39 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 40-49 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 50 év felettiek (női-férfi 1-3. helyezett): érem

•

Félmaraton:
o Női–Férfi abszolút 1 – 3. helyezett: serleg
o 16-29 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 30-39 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 40-49 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 50 év felettiek (női-férfi 1-3. helyezett): érem

•

Kismaraton:
o Női–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: serleg
o 16-29 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 30-39 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 40-49 évesek (női-férfi 1-3. helyezett): érem
o 50 év felettiek (női-férfi 1-3. helyezett): érem

•

Maraton-váltó:
o Női–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: serleg+érem

•

Minimaraton:
o Leány-fiú 7-11 évesek (2009-2013), 1-3. helyezett: érem
o Leány-fiú 12-14 évesek, (2006-2008) 1-3. helyezett: érem
o Leány-fiú 15-18 évesek, (2002-2005) 1-3. helyezett: érem

FONTOS!
•

A versenyen minden futó saját felelősségére indul, akik a nevezési lap kitöltésével,
beküldésével elismerik, hogy elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket, illetve
kinyilvánítják, hogy a felkészültek az általuk választott táv teljesítésére.

•

Kizárjuk azt a versenyzőt, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a
mellére tűzve
viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött –
teljes távját, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve
hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja!

•

A versenyen kerékpározni, rajtszám nélkül, kutyával futni TILOS!

•

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység
csak a
Szervezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és
módon végezhető.

Vis maior
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így
különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád,
útvonal engedély hiánya, vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és
elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg részére
(amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program
helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja.

Verseny elmaradása esetén
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt az újonnan kijelölt pót időpontban sem
sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát
sztornózza és a nevezési díjat az alábbiak szerint visszafizeti:
I.) a nevezési díj 78 %-át a sztornó számla kiállítását követő 5 napon belül
II.) míg a további 22%-át a sztornó számla kiállítását követő 120 napon belül
Amennyiben a Szervező fenti határidőhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.)
szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
Viharos időjárás esetén a szervező a versenyt bármikor ideiglenesen, vagy véglegesen felfüggesztheti,
majd újraindíthatja. A szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a közösségi médiában vagy
a www.maratonclubmiskolc.hu oldalon keresztül teszi közzé.

Versenykiírás: http://www.maratonclubmiskolc.hu/content/30-bukki-hegyi-maraton-kisgyorgy-adamemlekverseny-versenykiiras
Nevezés: https://registration.maratonclubmiskolc.hu/termekkategoria/30_bhm/
Nevezettek: https://registration.maratonclubmiskolc.hu/nevezettek/?wdt_column_filter[VersenyNev]=3
0.%20B%C3%BCkki%20Hegyi%20Maraton
BHM oldala: http://www.maratonclubmiskolc.hu/bukki-hegyi-maraton
Információ: Marathon Club SE, levélcím: 3528 Miskolc, Latorca u. 7.
Tel: +36-70/391-9136 és +36-30/721-2403
E-mail: mate@hegyimaraton.hu és steveszucs@gmail.com
A rendezők fenntartják a változtatás jogát!

