
Pilis Félmaraton 22 km, 596 m+ 

A sokak által már ismert Piliscsaba-Pilisszántó-Piliscsév-Piliscsaba 
útvonalon ismét megrendezzük a Pilis Félmaratont. A Piliscsabai 
Természetjáró Egyesületnek köszönhetően új turistajelzésekkel 
gazdagodtak a Piliscsaba környéki erdők, így sikerült még tovább 
csökkenteni az aszfaltos részt. 

Helyszín, időpont 
Rajt: 2015. márcuis 14. 10 óra 

Érkezés: legkésőbb 9,30-ig, hogy legyen idő a regisztrálásra 
Fényesliget Kávézó És Hallgatói Klub, 2081 Piliscsaba, Batthány utca 1 

Nevezés 

Nevezni a lenti űrlapon, kizárólag 2015. február 1. és 2015. március 1. 
között lehet! A nevezés a nevezési díj átutalását követően válik 
érvényessé, melynek határideje 2015. március 6. 12 óra. Az ezután 
beérkezett nevezési díjakat nem tudjuk figyelembe venni és 
visszautaljuk. Szintén visszautaljuk a 100 fős létszámkorlát elérése után 
beérkező utalásokat. 
A nevezési díj 1500 Ft 
A nevezési díjat a nevezést követően küldött válaszüzenetben megadott 

számlaszámra kell utalni - a megjegyzés rovatban kérjük tüntessétek fel 
neveteket és versenyt. "Vezetéknév, Keresztnév, Pilis félmaraton" 
Az őszi Pilis Félmaraton férfi és női győztese valamint az 
esemény korelnöke meghívottként vehet részt, a nevezési díj rájuk nem 
vonatkozik. 

 
A nevezési díj tartalmazza: 

Rajtszámot 

Frissítést 



� SI időmérést 
� Sörjegyet a célban 
� Oklevelet 
� Az első három férfi és női futónak érmet 
� 27% ÁFA-t 

NEVEZÉSI LAP 

Beérkezett nevezések - lista 

Figyelem: mivel az útvonal részben védett erdőben halad, nem 
szeretnénk, ha versenyünk tömegrendezvénnyé nőné ki magát, ezért a 
Pilis Félmaratonra csak az első 100 nevezést tudjuk elfogadni! A 
helyek a nevezési díj átutalásának sorrendjében töltődnek fel. 
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a helyi futók és a Piliscsabai 
Futrinkák sportegyesület tagjainak jelentkezését a létszámlimiten túl is 
fogadják. 
 
Útvonal: 

Az útvonal végig jelzett turistautakon halad, mely az itiner segítségével 
jól követhető, de ezt a szervezők a kritikus helyeken további jelölésekkel 
(piros-fehér szalag) segítik. 
  



 

Felszerelés 
A frissítőpontokon a természet védelme érdekében műanyag poharakat 
nem használunk, ezértkulacs vagy pohár legyen nálad!  
Kérünk minden jelentkezőt, hogy a versenyre feltöltött 
mobiltelefonnal jöjjön, amin a szervezők a verseny ideje alatt szükség 
esetén elérhetik. 

Az útjelző szalagokat igyekszünk gondosan kitenni, de a biztonság 
kedvéért mindenképpen javasoljuk, hogy legyen nálad az előre 
kinyomtatott itiner és a térkép! 



Időmérés  Az időmérés dugókás rendszerrel történik, a dugóka letéti 
díja 5000 Ft. Kérjük, hogy pontos összeget hozzatok egy darab 5000 Ft-
os bankjegyet! Semmilyen más letéti díjat nem fogadunk el, a letéti díjat 
a verseny végén, a dugóka leadását követően adjuk vissza. 
Lehetőség van saját dugókával indulni, kérjük ez esetben a nevezéskor 
a megjegyzés rovatban küldjétek el dugókátok számát. 

Checklist a nagy napra: 
- feltöltött mobil 
- térkép 
- itiner 
- 5000 Ft-os bankjegy 
- kulacs vagy pohár 
- időben történő indulás, hogy legkésőbb 9,30-ra ott legyél 
- ne parkoljatok a Kenderesi utcába, mert akkor nem marad hely futni!!! 
Ami nem lesz: 
- szintidő 
- záróbusz 
- tusolási lehetőség :-(  (talán majd jövőre - dolgozunk rajta) 
 

Pilis Maraton 

Helyszín, időpont 

RAJT -CÉL = Fényesliget Kávézó, Piliscsaba 

Rajt: 2015. márcuis 14. 10 óra 

Érkezés: legkésőbb 9,30-ig, hogy legyen idő a regisztrálásra 

Fényesliget Kávézó és Hallgatói Klub, 2081 Piliscsaba, Batthány utca 1. 

Nevezni a lenti űrlapon, kizárólag 2015. február 1. és 2015. március 1. 
között lehet! A nevezés a nevezési díj átutalását követően válik 
érvényessé, melynek határideje 2015. március 6. 12 óra. Az ezután 
beérkezett nevezési díjakat nem tudjuk figyelembe venni és 



visszautaljuk. A Pilis Maratonra nincs nevezési létszám-korlát, mert 
tapasztalatunk szerint ez a táv egy jóval szűkebb kör hobbija. 

A nevezési díj 2000 Ft. 

A nevezési díjat a nevezést követően küldött válaszüzenetben 
megadott számlaszámra kell utalni - a megjegyzés rovatban kérjük, 
tüntessétek fel neveteket és a versenyt. "Vezetéknév Keresztnév, Pilis 
Maraton". 

Az őszi Transz-Pilis Maraton női és férfi győztese meghívottként vehet 
részt, a nevezési díj rájuk nem vonatkozik. 

A nevezési díj tartalmaz: 

� rajtszámot 
� frissítést 
� SI időmérést 
� sörjegyet a célban 
� oklevelet 
� az első három férfi és női futónak érmet 
� 27% ÁFA-t 

Útvonal: 

46 km / 1450m+ 



 

 
Felszerelés 

A frissítőpontokon a természet védelme érdekében műanyag poharakat 
nem használunk, ezértkulacs vagy pohár legyen nálad! 

Kérünk minden jelentkezőt, hogy a versenyre feltöltött mobiltelefonnal 
jöjjön, amin a szervezők a verseny ideje alatt szükség esetén elérhetik. 



Időmérés 

Az időmérés dugókás rendszerrel történik, a dugóka letéti díja 5000 Ft. 
Kérjük, hogy pontos összeget hozzatok, egy darab 5000 Ft-os 
bankjegyet! Semmilyen más letéti díjat nem fogadunk el, a letéti díjat a 
verseny végén, a dugóka leadását követően adjuk vissza. 

Lehetőség van saját dugókával indulni, ez esetben a nevezéskor a 
megjegyzés rovatban küldjétek el dugókátok számát. 

Checklist a nagy napra: 

� feltöltött mobil 
� térkép 
� 5000 Ft-os bankjegy 
� kulacs vagy pohár 
� időben történő indulás, hogy legkésőbb 9,30-ra ott legyél 
� ne parkoljatok a Kenderesi utcába, mert akkor nem marad hely futni!!! 

Ami nem lesz: 
- szintidő 
- záróbusz 
- tusolási lehetőség :-(  (talán majd jövőre - dolgozunk rajta) 
                                                                                                               

                                                                                                                                          Futónaptár.hu 


