
 

 

I. Zemplén Terep Félmaraton 
 

VI. MAGASHEGYI FUTÓVERSENY és 
SÍISKOLA SZEZONNYITÓ 

 

2015. szeptember 20. 
 

SÁTORALJAÚJHELY 
 

 

Versenytávok:      3850 m hegyi futás 225 m szintkülönbséggel 
                               10 km terepfutás 470 m szintkülönbséggel 
                               21 km hegyi terepfutás 920 m szintkülönbséggel 
 
Rajt: 10.00 Sátoraljaújhely, Kossuth tér (minden táv egyszerre indul!) 
 
Kategóriák:    
         Egyéni: 14 év alatt férfi és női 
                       14 év fölött férfi és női 
         Váltó: „Zamatóczky László emlékverseny” a 3850 m-es távon 
                        14 év alatt férfi és női 
                        14 év fölött férfi és női 
 
Eredményhirdetés: A verseny után. (várhatóan 12.30-kor) 
 
Útvonal (3850 m-es táv): Kossuth tér – József Attila utca – Báthory utca – Völgy utca – 
Felsőzsolyomka utca (1. váltó hely: Zsolyomka teteje. 1. szakasz: 1220 m, szint: 80 m) - 
Magashegyi szerpentinút (2. váltó hely a büfé fölötti lapos terület. 2. szakasz: 1280 m, szint: 75 
m) - Magashegyi szerpentinút (3. szakasz: 1350 m, szint: 70 m) - Cél: Síház előtti parkoló 
 
Útvonal (10 km-es táv): a síiskola és a Magashegyi futóverseny Facebook oldalán található 
térkép alapján 
 
Útvonal (21 km-es táv): a síiskola Magashegyi futóverseny Facebook oldalán található térkép 
alapján részletes leírás a síiskola honlapján 
 
Díjazás: A versenyszámok 1-3 helyezettjeit kategóriánként díjazzuk.  
A versenyt teljesítők (egyéni és váltótagok) akik a legrövidebb távon a 40 perces szintidőn belül 
célbaérkeznek egy bobjegyet kapnak a Zemplén Kalandpark egyedülálló pályájára! A legjobb 
férfi és női időt elérő versenyző átveheti a verseny vándorkupáját, amelyre felkerül a versenyző 
neve és eredménye. A legjobb férfi és női váltó átveheti a Zamatóczky László emlékkupát, 
amelyre felkerül a győztes csapat neve. 
 
A verseny emblémázott pólója 1500 Ft/db áron megrendelhető 2015. szeptember 13-ig!  
 
Frissítőállomás: a cél melletti területen 3850 m, 10. km, és a befutásnál valamint 16. km-nél a  
Körtefa nyeregben  
 
Futóigazolvány érvényesítése. Örökranglista. Meglepetésajándékok. 
 
Tisztálkodási és öltözési lehetőség: A Zemplén kalandpark épületében található zuhanyzóban. 

 



Nevezési díjak 3850 m-es távra:  
 
                                                                 Váltó (3 fős)                   Egyéni: 
2015.08.15 – 2015.09.11                           300 Ft/fő                     600 Ft/fő 
2015.09.12 – 2015.09.18                           400 Ft/fő                     800 Ft/fő 
Helyszínen: 2015.09.19 - 2015.09.20        500 Ft/fő                   1000 Ft/fő 
 
Nevezési díjak 10 km-es távra: 
 
2015.08.15 – 2015.09.11                                                              1200 Ft/fő 
2015.09.12 – 2015.09.18                                                              1600 Ft/fő 
Helyszíni nevezés: 2015.09.19 - 2015.09.20                               2000 Ft/fő 
 
Nevezési díjak 21 km-es (félmaraton) távra: 
 
2015.08.15 – 2015.09.11                                                              2000 Ft/fő 
2015.09.12 – 2015.09.18                                                              2500 Ft/fő 
Helyszíni nevezés: 2015.09.19 - 2015.09.20                               3000 Ft/fő 
 

Minden versenyző csak egy kategóriában és távon indulhat! 
 
Rajtszámfelvétel: 
 
2015. 09.19 (szombat) 10.00 - 16.00 óráig Sátoraljaújhely Síiskola házában a libegő középső 
állomása mellett!  
2015.09.20 (vasárnap) 7.00 - 9.15 Sátoraljaújhely Kossuth tér – Versenyközpont 
 
A versenyen kötelező a rajtszám viselése, amely a verseny után hazavihető! 
 
Nevezés: A versenyen mindenki indulhat, aki a versenyszabályokat elfogadja, érvényesen kitölti 
a nevezési lapot és befizeti a nevezési díjat. A részletes versenyszabályzat a síiskola honlapján 
megtekinthető. 

 
18 éves kor alatt szülői hozzájárulás szükséges a nevezések elfogadásához. 

Minden résztvevő a saját fellelőségére versenyez! 
 
Személyesen: 
Művelődési ház, Sátoraljaújhely, 
 
Interneten:   vioka@t-online.hu 
 
Interneten történő nevezés esetén a nevezési díjat kérjük az alábbi bankszámlaszámra befizetni: 
 
Vióka Kft 
10402757-27501023-00000000 
Közleményben fel kell tüntetni, hogy nevezési díj, versenytáv és a név. 
 
 
További információ:  
Sátoraljaújhelyi Síiskola:      (tel: +36 70 2144956) 
Takács Norbert:                    (tel: +36 30 9650590) 
E-mail:                                  vioka@t-online.hu 
Csigás Péter:                         (tel.: +36 30 5633065)  (1400 óra után) 
E-mail:                                  csigas.peter@gmail.com 
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SZEZONNYITÓ 
 

A célba érkezést követően sok szeretettel várunk mindenkit a síiskolában. 
Gyertek, teszteljétek tudásotokat az ügyességi és egyensúlyi játékainkon! 

Személyes tanácsadással segítünk a téli felkészülésben! 
Bemutatjuk őszi és téli programjainkat. Megismerkedhettek síoktatóinkkal! 

Ingyenes lehetőség a sífelszerelések és a műanyagpálya kipróbálására a síiskola előtti kis 
tanulópályán síoktatóink vezetésével! 

 


