
“Merjünk nagyot álmodni!” 
Geszler Csillának, Mór jelenlegi borkirálynõjének támadt az az ötlete, hogy jó lenne a 
városban egy futóversenyt rendezni. Csilla “merjünk nagyot álmodni” alapon egy 
félmaratonra gondolt, párosítva rövidebb távokkal is, hogy bárki, aki szeretne, részt tudjon 
venni a rendezvényen.  A Polgármester Úrral, Fenyves Péterrel való egyeztetés után 
megalakult egy kisebb csapat, aki nekiállt a szervezésnek. 

Mór kíváló természeti adottságainak köszönhetõen nem tartott sokáig egy félmaratoni távnak 
a kiválasztása, amely a város központjából indul és a szõlõhegyek dimbes-dombos lejtõin 
keresztül a csókakõi várig tart, majd szintén Móron, az Önkormányzat elõtt ér véget. A 
félmaratoni távon kívül még 5km-es és 10 km-es távokon is lehet majd indulni. 

Minden résztvevõ pólót fog kapni és biztosítunk vizet, teát a frissítõpontokon. 

Aki támogatni szeretné a rendezvényt, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba itt. 

Három távon mérettethetik meg magukat az érdeklődők: 5 km, 10,5 km és 21 km. 

Mindhárom táv rajtja 10 órakor lesz a Móri Polgármesteri Hivatal elől (8060 Mór, Szent 

István tér 6) 

A nevezési díjak:  

5 km 1000 Ft 

10,5 km 1500 Ft 

21 km 2000 Ft. 

 

 



Az 5km-es szõlõskert táv 
 

Az 5 km-es táv a Lamberg kastély elõtti úton indul és egészen elmegy a Kecskehegyen lévõ 
szõlõskertekig és újra vissza a város központjába a Polgármesteri Hivatal épülete elé. A táv 
elsõ egyharmada enyhén emelkedõ, de döntõ többségében egyenletes, így kiválóan alkalmas 
mindenki számára, akik nem szeretnének vállalkozni hosszabb távokra. 

A 10 km-es Vértes hegységre nézõ táv 
 

A 10 km-es szakasz szintén a Lamberg kastély elõtti útról indul, a szõlõskerteken keresztül a 
halásztavak mellett elvisz a Vértes-hegység közeléig és a város központjában a Polgármesteri 
Hivatal épülete elõtt ér véget. Emelkedését tekintve 2-3 enyhébb emelkedõ van benne. 

A várig tartó félmaratoni táv 
 

A félmaratoni táv a Lambert kastély elõtti útról indul, a szõlõskerteken át, a halásztavak 
mellett, a Vértes hegység lábánál a csókakõi várig tart, a visszaút Csókakõt rövid távon 
érintve Mór központjában, a Polgármesteri Hivatal épülete elõtt ér véget. Változatos 
útszakaszok jellemzik ezt a távot, hosszú emelkedõkkel. 

 


