
VERSENYKIÍRÁS 
 1. SZERVEZŐK  
2015. április 18-án, a Bükki Terepfutók Baráti Köre Egyesület (BTBK) 
szervezésében, középhegységi környezetben megrendezésre kerülnek a 6. 
Mátrabérc Trail és az 1. Muzsla Trail terepfutó versenyek. 

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
A Mátrabérc Trail és a Muzsla Trail versenyek a Mátra hegység 
legjelentősebb csúcsait érintve haladnak végig a Mátra gerincén. 

Mátrabérc Trail  
2015. április 18. (szombat)  
Táv: 54 km  
Szintemelkedés: 2800 m D+  
Szintidő: 10 óra  
Rajt: Sirok, Kőkútpuszta, 7:00  
Cél: Általános Iskola, Szurdokpüspöki 17:00-ig 

Muzsla Trail  
2015. április 18. (szombat)  
Táv: 27 km  
Szintemelkedés: 1130 m D+  
Szintidő: 5 óra  
Rajt: Általános Iskola, Szurdokpüspöki 10:30  
Cél: Általános Iskola, Szurdokpüspöki 15:30-ig 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, SZABÁLYOK  
A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott 
táv hosszával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá.  
Külső segítség nélkül kell tudnia kezelni esetlegesen előforduló pszichés, 
mentális, izomzati, vagy emésztési problémákat.  
A verseny félig önellátó esemény, ami alatt azt értjük, hogy a futó két 
frissítópont közt haladva, alkalmazkodva az adott helyzethez, a problémáit 
(legyen az fizikai, mentális vagy az időjárás okozta) önmaga oldja meg.  
Az a futó aki az ellenőrzést akadályozza vagy megtagadja, azonnal 
kizárásra kerül.  
A frissítőpontot elhagyva a futónak biztosnak kell lennie abban, hogy a nála 
lévő élelmiszer és folyadék a következő frissítőpontig elegendő.  
Személyes asszisztenciát a futók kizárólag a frissítőpontokon kijelölt 
területen vehetnek igénybe.  
Versenyen kivüli személy nem kisérheti a futót.  
A rendezvényen való részvétel feltétele a nevezési lap kitöltése, a nevezési 
díj befizetése és a versenyszabályzat elfogadása.  



A versenyzők nem megfelelő felkészültsége vagy a felszerelések 
hiányossága miatt bekövetkezett károkért a rendezők nem vállalnak 
felelősséget. 

4. NEVEZÉS  
a) Nevezés feltételei  
A versenyen minden, a 18. életévét betöltött futó állhat csak rajthoz.  
A versenyen csak arra egészségileg alkalmas futók vehetnek részt. A 
versenyzőnek nem lehet tudomása a versenyen való részvételt kizáró 
betegségről.  
A rajtcsomagomat személyi igazolvánnyal vehetem át.  
Rajtcsomag átvétele:  
Mátrabérc Trail: 2015.04.17. 18:00-20:00 óráig és 2015.04.18. 05:30-06:30. 
óráig a rajt helyszínén (Sirok-Kőkútpuszta).  
Muzsla Trail: 2015.04.18. 8:30-10:00 óráig (Szurdokpüspöki) 

b) Nevezés menete  
A nevezési időszak alatt, a nevezési lap online kitöltésével és a nevezési díj 
befizetésével, az alábbiak szerint: 

  

A versenyen indulók létszáma limitálva van, (Mátrabérc Trail 200 fő, 
Muzsla Trail 250 fő) ezért csak a hiánytalanul kitöltött és aláírt nevezési 
lap, valamint a befizetett nevezési díj garantálja az adott versenyszámban 
való indulás jogát.  

A rendezők fenntartják a jogot, hogy a nevezési időszak vége után is 
elfogadják VIP futók jelentkezését 

A nevezési d íj befizetése banki átutalás formájában az alábbi 
bankszámlaszámra történik: 

Határidők  Mátrabérc Trail (54 km) Muzsla Trail (27 km) 

2015.01.01-03.15. éjfél  
(fizetési határidő: 03.16. 16:00 óra) 

9.000.- Ft  
(pólóval) 

4.500.- Ft  
(sapkával vagy csősállal)

2015.03.16-04.15 éjfél  
(fizetési határidő: 04.16. 16:00 óra) 

9.000.- Ft  
(póló nélkül) 

4.500.- Ft  
(sapka vagy csősál nélkül)

Helyszíni nevezés: Mátrabérc Trail  
2015.04.17. 18:00-20:00 óráig 
Muzsla Trail   
2015.04.18. 8:30-9:30 óráig  
 

12.000.- Ft  
(póló nélkül) 

6.000.- Ft  
(sapka vagy csősál nélkül)



Kedvezményezett:  
Bükki Terepfutók Baráti Köre Egyesület  
K&H Bank: 10400690-50526769-78771002  
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU41 1040 0690 5052 6769 7877 1002 

A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:  
- egyedileg gyártott, névre szóló rajtszám  
- frissítőpontok biztosítása a verseny útvonala mentén  

- rajtcsomag  

- meleg étel a célban  

- zuhanyzási lehetőség a célban  
- csomagszállítás a rajtból a célba  
- valós idejű, online részeredmények és időmérés a verseny során  
- a szintidőn belül teljesítőknek a verseny emblémájával ellátott Finisher 
póló (Mátrabérc Trail) vagy Finisher futó sapka/csősál (Muzsla Trail) 

c) Nevezés lemondása, átírása  
Amennyiben a már nevezett versenyző úgy dönt, hogy lemondja a 
nevezését, ezt e-mailben kell kérnie a verseny szervezőjétől az 
info@mbtrail.hu e-mail címen.  
A nevezés átírása illetve a nevezési díj visszatérítése az alábbiak szerint 
történhet:  
- a nevezés átírása csak azonos távra, a nevezési időszak végéig azaz 
2015. április 15. éjfélig lehetséges 1000 Ft különeljárási díj megfizetése 
mellett  
- a nevezési díj visszatérítését 2015. március 16-ig lehet kérni, ekkor a 
nevezési díj 20% kezelési költséggel csökkentett mértéke, azaz 7200 / 
3600 Ft kerül visszatérítésre.  
- 2015. március 16 után a nevezési díj visszatérítésére nincs lehetőség, 
már csak a nevezés átírására van mód 1000 Ft különeljárási díj 
megfizetésével a nevezési időszak lezárásáig. 

Amennyiben a versenyt az időjárás, vagy természeti katasztrófa, előre nem 
várt, extrém, nem tervezhető szituáció miatt nem lehet megrendezni, a 
rendezőség a nevezési díjat nem fizeti vissza.  
A szervezők a program változásának, helyszínének megváltoztatásának, 
pályamódosításának jogát fenntartják. 

5. RAJTSZÁM VISELÉSE  
A verseny résztvevői rajtszámot kapnak, melyet a ruházat elülső részén, jól 
látható módon kell elhelyezni. A rajtszámot módosítani, összehajtani vagy 
letakarni nem szabad. Aki a rajtszámát leveszi, módosítja vagy nem látható 
módon viseli, az befejezte a versenyt, és a teljesítménye nem értékelhető.  



6. DÍJAZÁS  
Mindkét távon az első három női és férfi teljesítő külön díjazásban 
részesül.  
Minden szintidőn belül teljesítő egyedi készítésű "Finisher" pólót / sapkát 
kap.  
A szintidőn túl beérkezők nem kapnak díjazást. 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 15:30 óra 

7. ÚTVONAL JELÖLÉSE  
A verseny jelzett turistaúton halad. A tájékozódást szalagozás és/vagy 
festékjelölés segíti. 

8. ELLENŐRZŐ PONTOK  
Az ellenőrző pontok Oroszlánvárnál, Kékestetőn, Galyatetőn és 
Mátrakeresztesen működnek. A rendezőség titkos ellenőrző pontot is 
elhelyezhet bárhol a kijelölt útvonal mentén. 

9. FRISSÍTŐ ÁLLOMÁSOK  
Az 54 km-es távon az útvonal mentén négy helyen (Oroszlánvár (csak víz), 
Kékestető, Galyatető, Mátrakeresztes), a 27 km-es távon egy helyen 
(Mátrakeresztes) valamint mindkét távon a célban biztosít a rendezőség a 
terepfutóversenyek résztvevőinek frissítési lehetőséget. A frissítőpontok 
kínálta: víz, izotóniás ital, kóla, narancs, édes és sós keksz, csoki, savanyú 
uborka, só.  
A versenyen mindenki saját pohárral, illetve folyadék szállítására alkalmas 
eszközzel (kulacs, víztartály) kell, hogy rendelkezzen! A frissítőpontokon 
poharat nem biztosítunk !  
A versenyzők egyéni frissítése Kékestető, Galyatető és Mátrakeresztes 
frissítőpontoknál lehetséges saját frissítő emberrel. Egyéni frissítőket erre a 
három pontra el tudunk juttatni (embert nem). 
A Frissítő állomások nyitva tartása:  
- Kékestető 8:30-10:30 
- Galyatető: 9:30-12:30 
- Mátrakeresztes: 10:30-15:00 

10. AJÁNLOTT FELSZERELÉS A VERSENY SORÁN  
- legalább 1 liter folyadék tárolására alkalmas kulacs vagy tartály  
- szélálló kabát a magasabban fekvő területeken előforduló rossz idő 
esetére  
- sapka vagy csősál  
- saját pohár a frissítőpontokra  
- útvonalleírás  
- működő mobiltelefon  
- energia szelet vagy zselé 



11. DISZKVALIFIKÁCIÓ  
Kizárható a versenyből az a résztvevő aki:  
- nem viseli a rajtszámot, azt letakarja, összehajtja vagy módosítja,  
- ellenőrzőpontot kihagy,  
- nem a megadott útvonalon halad,  
- bármilyen szállítóeszközt igénybe vesz,  
- versenyen kívüli személy kíséretét igénybe veszi,  
- személyes segítséget vesz igénybe az ellenőrzőpont 50 méteres körzetén 
kívül,  
- iramfutót vesz igénybe,  
- szintidő után ér be az ellenőrzőpontra vagy a célba,  
- tiltott teljesítményfokozó szert használ,  
- nem nyújt segítséget veszélyhelyzetben,  
- szemetel, a természeti vagy épített környezetben kárt tesz,  
- sértegeti vagy inzultálja a rendezőket, résztvevőket vagy az önkéntes 
segítőket,  
- a versenykiírás bármely pontját megszegi. 

12. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ELSŐSEGÉLY  
A verseny időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtó áll készenlétben. A 
résztvevőknek azonban tudomásul kell venniük, hogy a terep jellege, 
adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása egy esetleges sérülés 
helyszínére időigényes lehet. Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten 
ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges, 
segítenie az esetleg balesetet szenvedett sporttársának. 

13. FELELŐSSÉG  
A nevezéssel a résztvevők tudomásul veszik, hogy a Mátrabérc Trail nehéz 
terepen zajlik, és sikeres teljesítése megfelelő fizikai és mentális 
felkészültséget, valamint tapasztalatot igényel. Bármely résztevő 
felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó 
balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak felelősséggel. 

14. A VERSENY ETIKÁJA  
Tiszteld és becsüld meg magad és a többi résztvevőt: ne csalj!  
Tiszteld a rendezőket és a segítőket: szabadidejüket áldozzák érted!  
Tiszteld az érintett települések lakóit: befogadják a versenyt és a 
versenyzőket!  
Tiszteld a természetet: ne dobj el semmilyen szemetet, és ne térj le a 
kijelölt útról!  
Minden résztvevő köteles segítséget nyújtani veszélyhelyzetben! 

15. ÓVÁS  
Óvást a versenyrendező felé írásban lehet benyújtani, 5 000 Ft kíséretében 



a célbaérés után 2 órán belül. Ez az összeg nem visszatérítendő, ha az 
óvás alaptalannak bizonyul. 

  

  

A versenyen bárki indulhat, aki eleget tesz a nevezési feltételeknek. 

A versenyre való nevezéssel a versenyző feltétel nélkül elfogadja a 
verseny szabályait és etikáját. 

 


