
 

BÜKKtrail - Szilvásvárad 

Részletes program 

Előnevezés 2014 04 10.-ig (Helyszíni nevezésre csak az 500 fős létszámkeret eléréséig van 

mód!) 

Regisztráció, rajtcsomag átvétele (helyszíni nevezés csak a létszámkeret eléréséig!): 

2014 04. 25. 16.00-18.00 óráig a sajtótájékoztató helyszínén 

2014 04. 26. 08.00 órától a helyszínen 

Sajtótájékoztató: 2014 04. 25. 18.00 óra (Szilvásvárad) 

Millennium vertikal 
Rajt: 2014 04. 26. 10.00 óra 

Eredményhirdetés: 2014 04. 26. 14.00 óra 

SKYrun30 
Rajt: 2014 04. 27. 10.00 óra 

Eredményhirdetés: 2014 04. 27. 16.00 óra 

CROSS15 
Rajt: 2014 04. 27. 10.00 óra 

Eredményhirdetés: 2014 04. 27. 16.00 óra 

miniCROSS 
Rajt: 2014 04. 27. 10.15 óra 

Eredményhirdetés: 2014 04. 27. 12.00 óra 

Az időrend változtatásának jogát fenntartjuk! 

 millenniumVERTIKAL 

“hegyremenő felfutókompetíció” 

A verseny napja: 2014 04. 26. szombat 

Hossza: 2000m 

Szint: 250m 

Rajt időpontja: 10.00 óra 

Frissítő csak a célban! 

A verseny a Millenniumi kilátóig tart, a Millenniumi tanösvényen, csak fölfelé, helyenként 

meredeken, helyenként kellemesen emelkedő úton. A rajt helyszíne a sípálya. 
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SKYrun30 

Hosszútávú versenyünk az igazi kihívást keresőknek 

A verseny napja: 2014 04. 27. vasárnap 

Hossza: 30km 

Szint: 1400m 

Rajt időpontja: 10.00 óra 

Frissítőpontok: 

� Katonasírok, vagy Vince-rét 

� Gloriette tisztás 

� Kőkocsma (Szalajka-völgy-Tótfalu-völgy kereszteződése) 

Az útvonal a rajt után a Zöld MTB utat követi, széles, jól járható úton kellemesen emelkedve, 

majd a Kék MTB jel visz a Katonasírokig. Onnan a Piros+ en lefutsz a Lak-völgybe, majd a 

Vince-rétről a Kék-Piros jelen visszakapaszkodsz a Katonasírokhoz. (eddig megegyezik a 

CROSS15 útvonalával!). A Katonasíroktól tovább felfelé a Péter úton, Kék-Piros-Sárga jelet 

követve, majd a Kék+ jelen az Almád-töbör érintésével a Kopasz rétig futunk. A Sárga 

jelzést elérve balra tartunk és lefutunk, vissza a Szalajka-völgybe. Frissítőpont után a Zöld 

Háromszög jelzésen az útvonal legkeményebb szakasza következik, egészen a Bükk tetejét 

jelentő Istállós-kőig. Innen a Sárga Háromszögön, a Kukucsó-lápán át a Sárga jelig 

haladunk, majd az aszfaltot keresztezve balra tartunk, és a Sárga jelen és az Ivánka-lápán át, 

helyenként nagyon köves úton az egykori kisvasút útvonaláig ereszkedünk. Innen csak a futók 

számára jelzett, jól járható széles erdei út vezet be a Szalajka-völgybe, a Halastó vasúti 

megállóig. Jobbra fordulva, az aszfaltos úton, kirándulók között kell futni, érintve a következő 

frissítőpontot. A Millenniumi tanösvényt egy széles dózerúton érjük el, majd az előző napról 

ismerős kapaszkodás következik a parkolóig. Itt balkanyar, majd 1-2km aszfalt enyhén 

emelkedve. A Sárga+ jelet éles balkanyarral érjük el, majd már csak a levágtatás jön a célig! 
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CROSS15 

Középtávú versenyünk 

A verseny napja: 2014 04. 27. vasárnap 

Hossza: 15km 

Szintemelkedés: 500m 

Rajt időpontja: 10.00 óra 

Frissítőpont a Katonasíroknál, vagy a Vince-réten 



Az útvonal a rajt után a Zöld MTB utat követi, széles, jól járható úton kellemesen emelkedve, 

majd a Kék MTB jel visz a Katonasírokig. Onnan a Piros+ en lefutsz a Lak-völgybe, majd a 

Vince-rétről a Kék-Piros jelen visszakapaszkodsz a Katonasírokhoz. (eddig megegyezik a 

SKYrun30 útvonalával!). A Katonasíroktól lefelé fut az út a Sárga jelzésen a Horotna-

völgybe, majd a széles, jelzett Zöld MTB utat elérve balra kanyarodik és rövid emelkedő után 

újra elérve a fölvezető utat, vissza lefutunk Szilvásváradra, a célig. 

Az útvonal nem végleges, kisebb változások még előfordulhatnak! 
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miniCROSS 

Rendezvényünkön szeretnénk kihívást biztosítani a családoknak, ezért ingyenes 

gyermekversenyt is rendezünk 2-3km távon. 

A verseny útvonalánál lényeges szempontnak tartjuk, hogy gyermekek számára is teljesíthető 

legyen, illetve hogy az útvonal ne távolodjon el túlságosan a rajt/cél területtől. A gyermekeket 

a hosszú, és középtáv rajtja után indítjuk, hogy lehetőség legyen szurkolni Apának és 

Anyának! 

Az útvonal egyenlőre még nincs meghatározva, mivel a Lovas-stadion, és a kapcsolódó 

létesítmények építése befolyásolhatja a helyszínt! 

Bővebb információk hamarosan… 

 


