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KIÍRÁS
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HELYSZÍN

2021. november 20. szombat

RENDEZŐ

Tabáni Spartacus SKE

TÖRTÉNELEM

Dobogókő (Pilis–Visegrádi-hegység)

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.

VERSENYBÍRÓSÁG

elnök
rajt-cél
felvezetés
szalagozások
titkár, jelentkezés
időmérés
szpíker

VERSENYKÖZPONT

Dobogókői báró Eötvös Loránd Menedékház előtti park

RAJT ÉS CÉL

JELENTKEZÉS

NEVEZÉS

Bujdosó István
Klement Gábor
Horváth Attila
Bakó Áron
Kedl Ildikó
Józsa Gábor
Morandini Viktor

Menedékház előtti úton

Versenyközpontban 8:00–11:00 óra között

2021.10.20. – 11.18. között az e-nevezes.hu felületén (https://www.enevezes.hu/hu/esemeny/show/211)
A nevezési határidő időpontjában az addig nem fizetetteket töröljük a
nevezési listából.
A 2020-ban elmaradt versenyen aki nem kérte vissza a nevezési díját,
nekik beszámítjuk azt. Ehhez nevezzenek be ők is az e-nevezés felületén
és mi automatikusan fizetett státuszúra állítjuk a nevezésüket pár napon

belül. Amennyiben ez nem történik meg 3 napon belül, kérjük írjatok
nekünk egy e-mailt a tabanispartacus@gmail.com címre!
E-nevezés zárása: november 18. éjfél

NEVEZÉSI DÍJAK

2021.11.12-ig

2021.11.12 után

helyszínen

maraton, félmaraton

3000 Ft

3500 Ft

4000 Ft

kismaraton

2700 Ft

3200 Ft

3700 Ft

minimaraton

2500 Ft

3000 Ft

3500 Ft

teljesítménytúrák

1500 Ft

1500 Ft

2000 Ft

FIZETÉS

November 12-ig bankkártyával az e-nevezés felületén. Utána az enevezés zárásáig lehet még előnevezni a november 12 után érvényes
árakon, melyet szintén bankkártyával lehet kiegyenlíteni november 18.
éjfélig. Amennyiben a nevezési díj nem kerül kiegyenlítésre határidőn
belül, úgy a következő nevezési időszakban érvényes (emelt)
nevezési díjat számoljuk fel!
November 18. után már csak helyszíni nevezésre van lehetőség, a
helyszíni nevezési árakon, melyet készpénzben lehet kiegyenlíteni.

PÓLÓ

PONTIGAZOLÁS

Az e-nevezés felületén lehetőség van póló előrendelésére is 3500 Ft áron.
A rendelésre szintén az e-nevezés felületén van lehetőség. A helyszínen
csak nagyon korlátozott méretben és számban lesz lehetőség
pólóvásárlásra!

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.
Túrázóknak lyukasztás, kartont a nevezéskor adunk

2. OLDAL

FUTÓ KATEGÓRIÁK
ÉS RAJTIDŐK

Skerletz Iván férfi és női HEGYIMARATON
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
20 km / 830 m
Rajt: 10:00 óra
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
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
6,5 km / 300 m
Rajt: 11:00 óra
Szintidő: 2 óra (férfiak), 2,5 óra (nők)
Útvonal: Dobogókő – Rám szakadék információs tábla (39) – Rám hegy
(40) – Dobogókő

TÚRA
KATEGÓRIÁK ÉS
RAJTIDŐK

Nehéz teljesítménytúra
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
13,2 km] / 435 m
Rajt: 9:00 és 10:30 között
Szintidő: 4,5 óra
Útvonal: megegyezik a kismaratoni útvonalával

3. OLDAL

FRISSÍTÉS

A 33-as, 36-os, 38-as és 39-es 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.

DÍJAZÁS

EGYÉB

Valamennyi hegyifutó-kategória győztese kupát, első három helyezettje
érmet kap. Mind a futókategóriákban, mind a teljesítménytúrákon a
szintidőkön belül teljesítők befutóérmet kapnak.

•

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 (31–40)
szerepelnek a pontokon levő SI-dobozokon is.

•

A versenyszámok távjai nagyrészt turistautakon teljesíthetők. Az
összes pályáján a logikus útvonalat végig kiszalagozzuk (ezt nem
kötelező követni).

•

A rajtszám viselése minden hegyifutó-kategóriában kötelező.

•

Öltözés a turistaházban, csomagmegőrzés külön sátrakban történik.

•

Az eredményeket a verseny után feltesszük honlapunkra
(www.tabanispartacus.hu) 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 (tabanispartacus@gmail.com)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZŐSÉG!

4. OLDAL

