
 

       

  XXV. Dobogókői Hegyi Futóverseny 2020. évi 

kiírása  

 

Időpont: 2020. november 28. (szombat)  

Helyszín: Dobogókő (Pilis–Visegrádi-hegység) 

Rendező: Tabáni Spartacus SKE Tájfutó Szakosztály  

A verseny 1961–65 közötti hagyomány útján kerül 2001 óta újra megrendezésre. 

Azoknak a futóknak, túrázóknak szól, akik ki akarják próbálni erejüket, 

kitartásukat a Pilis-Visegrádi-hegység három legmagasabb pontjának 

érintésével. 

Versenyközpont: Dobogókői báró Eötvös Loránd Menedékház előtti park 

Rajt és cél: Menedékház előtti aszfalton  

Jelentkezés: Versenyközpontban 8:00–11:00 óra között 

Rendezőség:  

elnök:     Bujdosó István 

elnökhelyettes:   Gyalog László, Horváth Attila 

rajt-cél:    Bujdosó István, Klement Gábor  

felvezetés:    Horváth Attila  

szalagozások:    Bakó Áron  

titkár, jelentkezés:   Kedl Ildikó  

gazdasági ügyek:   Gyalog László  

időmérés:    Scultéty Márton, Józsa Gábor  

Facebook-kapcsolat:   Peregi Dániel, Zacher Márton  

Szpíker:    Morandini Viktor 

 



 

Nevezési díjak: 

 

 2020.11.12-ig 2020.11.12 után helyszínen 

maraton, félmaraton 2700 Ft 3200 Ft 3700 Ft 

kismaraton 2500 Ft 3000 Ft 3500 Ft 

minimaraton 2200 Ft 2700 Ft 3200 Ft 

teljesítménytúrák 1500 Ft 1500 Ft 2000 Ft 

Futókategóriákban elektronikus chip (dugóka) használata kötelező! 

Bérleti díja 300 Ft, letétként arcképes igazolvány vagy 10.000 Ft szükséges a használat alatt. 

Ha a nevezés közben üresen hagyod a saját chip mezőt, akkor adni fogunk a helyszínen és 

automatikus hozzáírja a rendszer a bérleti díjat a nevezési költséghez. 

Nevezés: 

2020.10.11. – 11.25. között az e-nevezes.hu felületén  (https://www.e-

nevezes.hu/hu/esemeny/show/dobogokoi-hegyifuto-2020)  

 

A nevezési határidő időpontjában az addig nem fizetetteket töröljük a nevezési listából. 

A nevezés közben lehetőség van megvásárolni az esemény technikai pólóját, melynek 

összege 3000 Ft.  

Kategóriák és rajtidők: 

(táv [légvonalban / logikus útvonalon vagy szalagozás mentén mérve] / szint)   

Skerletz Iván férfi és női HEGYIMARATON 

27,6/34,4 km / 1343 m 

Rajt: 9:30 óra 

Szintidő: 5 óra (férfiak), 5,5 óra (nők) 

Útvonal: Dobogókő – Fagyoskatona (31) – László-kúp (32) – Pilis-nyereg (33) – 

Körtvélyespuszta (rom) (34) – Prédikálószék (35) – Sikárosi útelágazás (36) – Szilágyi Bernát-

forrás (37) – Dobogókő 

 

Férfi és női hegyi FÉLMARATON 

 
16,7/20 km / 830 m  

Rajt: 10:00 óra 

https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/dobogokoi-hegyifuto-2020
https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/dobogokoi-hegyifuto-2020


Szintidő: 4 óra (férfiak), 4,5 óra (nők)  

Útvonal: Dobogókő – Körtvélyespuszta (rom) (34) – Prédikálószék (35) – Sikárosi útelágazás 

(36) – Szilágyi Bernát-forrás (37) – Dobogókő 

Dr. Somogyvári Károly hegyi férfi és női KISMARATON 

12,0/13,1 km / 401 m  

Rajt: 10:30 óra 

Szintidő: 3 óra (férfiak), 3,5 óra (nők)  

Útvonal: Dobogókő – Fagyoskatona (31) – Szilágyi Bernát-forrás (37) – Sikárosi útelágazás 

(36) – Király-kúti-nyereg (38) – Dobogókő 

 

Hegyi férfi és női MINIMARATON  

6,2/8,7 km / 314 m  

Rajt: 11:00 óra  

Szintidő: 2,5 óra (férfiak), 3,0 óra (nők)  

Útvonal: Dobogókő – Király-kúti-nyereg (38) – Fagyoskatona (31) – Dobogókő 

 

Nehéz teljesítménytúra 

11,7/15,7 km / 770 m  

Rajt: 9:00 és 10:30 között  

Szintidő: 5 óra  

Útvonal: Dobogókő – Körtvélyespuszta (rom) (34) – Prédikálószék (35) – Király-kúti-nyereg 

(38) – Dobogókő 

 

Könnyű teljesítménytúra  

12,0/13,2 km] / 435 m  

Rajt: 9:00 és 10:30 között  

Szintidő: 4,5 óra  

Útvonal: megegyezik a kismaratoni útvonalával 

Ellenőrzés: 

Valamennyi kategóriában minden ponton Sportident tecnikával (chippantás a chippel), 

túrázók: lyukasztás 

Díjazás:  

Valamennyi hegyifutó-kategória győztese kupát, első három helyezettje érmet kap. Mind a 

futókategóriákban, mind a teljesítménytúrákon a szintidőkön belül teljesítők befutóérmet 

kapnak. 



Frissítés: 

A 33-as, 36-os és 38-as kódú ellenőrző pontokon szénsavmentes ásványvizet és hipotóniás 

italt, a 34-es kódú ponton szénsavmentes ásványvizet, hipotóniás italt, kekszet, szőlőcukrot 

és banánt kínálunk. 

Egyéni frissítő 8 óráig leadható, valamint a befutást követően meleg teával várunk titeket. 

 

Egyéb:  

• Minden induló a Pilis–Visegrádi-hegység turistatérképének színes másolatát, illetve 

nagyítását kapja a pontok helyével, koordinátáival és bontásuk idejével. 

• A térképek méretaránya: 1:40 000 maraton 

     1:30 000 félmaraton és nehéz túra  
     1:20 000 kismaraton és könnyű túra 

     1:15 000 minimaraton 

• A pontok neveinél és a leírásokban szereplő kódszámok (31–38) szerepelnek a 

pontokon levő SI-dobozokon is. 
• A versenyszámok távjai nagyrészt turistautakon teljesíthetők. A kismaraton és a 

minimaraton pályáján a logikus útvonalat végig kiszalagozzuk (ezt nem kötelező 

követni), a maraton és félmaraton pályáin az elágazások szakaszait szalagozzuk ki. 
• A rajtszám viselése minden hegyifutó-kategóriában kötelező. 
• Öltözés a turistaházban, csomagmegőrzés külön sátrakban történik. 
• Az eredményeket a verseny után feltesszük honlapunkra 

(www.tabanispartacus.hu/tajfuto/wordpress) és a Facebook eseményben is látható 

lesz. 
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul! 

További információ a Facebook eseményben (25. Dobogókői Hegyi Futóverseny), 

valamint e-mailben elértek a tabanispartacus@gmail.com -on 

http://www.tabanispartacus.hu/tajfuto/wordpress
mailto:tabanispartacus@gmail.com

