
V I I .  S Z O R O S P A T A K I   
TÉLI  HEGYI  FUTÓVERSENY  

 
Ideje:    I. forduló: 2011. december 11. vasárnap, 11 óra 

 II. forduló: 2012. január 15. vasárnap, 11 óra 

III. forduló: 2012. február 19. vasárnap, 11 óra 
 

Rendező: Bátonyterenye Város Sportegyesületének Futó Szakosztálya 

Fővédnök: Nagy-Majdon József, Bátonyterenye polgármestere 

Helye: A Mátra északi oldala, Bátonyterenye (Nagybátony), Szorospatak – Erdei iskola és Tábor  

Megközelítés: autóval a 21-es főútról, Bátonyterenye - Nagybátony leágazótól kb. 7 km. A vasúton 

áthaladva a közúti táblák alapján. 

 

A verseny távjai: 12 km /330 m szintkülönbség, (az útvonal azonos az előző évi útvonallal) 

 6,5 km /190m szintkülönbség, 

 2,1 km, és  700 m. 

A verseny útvonala: Erdészeti és dózer úton halad a két hosszabb táv. A 6,7 km elején, a 12,2 km elején és 

közepén kell szintfelvételre számítani. A 2,1 km és 700 m-es táv a tábor területén kerül megrendezésre.  

Kategóriák: 

-     12 km: Férfi 18 éves korig, 19-34 éves, 35-49 éves, 50 év fölött. Női 39 éves korig, és 40 év fölött. 

-    6,5 km:  Férfi/Női 14 éves korig, 15-18 éves, 19-34 éves, 35-49 éves, 50 év fölött. 

-    2,1 km: Férfi/Női 10-11 éves, 12-13 éves, 14 év fölött 

-    700 m: Férfi/Női 9 éves korig 

 

Nevezés:  a helyszínen, nevezési lap kitöltésével, 9:00 - 10:40 között 

Nevezési díj:       800 Ft + 200 Ft SI dugóka bérlés, diákoknak: 500 Ft + 200 Ft SI dugóka bérlés 

Információ:  koosjudit@globonet.hu      Tel.: 30- 850-9731    www.bvse.hu 

Díjazás:  

 Az első, második és harmadik fordulóban az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

 Az első és második fordulóban az eredményhirdetés után a leadott rajtszámokból tárgyjutalom 

sorsolást rendezünk. 

 A harmadik forduló végén az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. Az összetett eredmények 

alapján (három fordulóból kettő eredménye számít) az I-III. helyezettek tiszteletdíjazásban 

részesülnek. Különdíjat kap a legidősebb és legfiatalabb versenyző. 
 

Egyebek: 

- Minden versenyző forró teát, a gyerekek csokit és gyümölcsöt kapnak a verseny végén. 

- Öltözési lehetőség fűtött helyiségben a táborban megoldott. 

- Mini büfét üzemeltetünk a verseny idején (zsíros kenyér, csoki, üdítő, tea). 

- A futóversenyt hóval borított utak esetében is megtartjuk! Jegesedés esetén, a fenti telefonszámon 

érdeklődjetek a verseny előtt. 

- A rajtszám viselése a versenyen kötelező. 

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

- A rendezőség kevés nevező esetén a kategória összevonás jogát fenntartja. 

- ÚJDONSÁG: A versenyt a SPORTident elektronikus időmérő rendszerrel bonyolítjuk le. 

 

 

Minden indulónak eredményes versenyzést kíván a Rendezőség! 

mailto:koosjudit@globonet.hu
http://www.bvse.hu/

