V. NYÍLT HEGYIFUTÓ MAGYAR BAJNOKSÁG

Időpont: 2013.07.13., 10:00
Helyszín: Visegrád (Nagyvillám) sípálya
Versenyközpont:
Visegrádi sípálya – síház
http://www.visegradsipalya.hu/keret_tel.php?oldal=i_megkozelites

A verseny célja: Magyarország legjobb hegyifutóinak megtalálása férfiak és nők, ifjak és
szeniorok között. A verseny Magyarország Hegyifutó Bajnoksága.
Nyílt kategóriákban minden természetet és terepfutást kedvelő induló részt vehet.

Rendező: MAHFUSZ, SBR Sport Events Kft., X2S,
Versenybíróság:
Versenyigazgató: Stépán Zsolt
Versenybíróság elnöke: Berendi Antal
Technikai vezetők: Talabér Attila, Malonovits József

Országos bajnokság futamai:
TÁV

KATEGÓRIA

3,3 km (1 kör), Szint: 165m
6,6 km (2 kör), Szint:330m

U20 Női (-1994)
U20 Férfi (-1994), Felnőtt Nő (20 <) , és

10 km (3 kör), Szint: 500m

Szenior Nő (40-49)(50-59)(60+)
Felnőtt Férfi (20 <), és
Szenior Férfi (40-49)(50-59)(60+)

NEVEZÉSI DÍJ
1500 Ft
2000 Ft
2000 Ft

Szenior Hegyifutó Országos Bajnokság:

Szenior kategóriákban – a fent megadott korosztályokban –Magyarország Hegyifutó
Bajnoka címet hirdetünk egyéniben (nem kell leigazolt versenyzőnek lenni). Itt a férfiak
egységesen, korosztálytól függetlenül 10km-t (3 kör), míg a hölgyek 6.6km-t (2 kör) futnak.
A nevezésnél meg kell jelölni, hogy szeniorban vagy a felnőtt korosztályban értékeljük azt a
versenyzőt, aki a korosztályának megfelelően szenior versenyzőnek számít!

MAHFUSZ - Magyar Hegyi-és Terepfutó Szövetség

A felnőtt és az U20 korosztályban csapatversenyt hirdetünk. Egy csapatban az első 3 fő
eredménye számít.
Vegyes csapatok nem indulhatnak, a Bajnokságban csak MASZ (Mahfusz) egyazon
tagegyesületébe tartozó atléták alkothatnak egy csapatot.
Az országos bajnokságban azon egyesültek és szakosztályok tagjai indulhatnak, melyek tagjai
a Magyar Atlétikai Szövetségnek.

Rajt időpont: 10 óra, tömegrajt: mindenki egyszerre rajtol!
Nevezés:
Az Országos Bajnokság futamaira nevezni az alábbi linken lehet:
http://www.mahfusz.hu/competition/v._nyilt_hegyifuto_magyar_bajnoksag_2013
Előnevezés: 2013.07.11. 24:00-ig.
A nyílt kategóriákra nevezés a SKYRUN oldalon, lásd lejjebb.
Az OB-ra helyszíni nevezés CSAK versenybírói döntés esetén lehetséges az adott nevezési díj 2x-es
összegéért!

Nevezési díj tartalmazza:
Biztosított útvonal
Frissítés
Orvosi szolgálat
Áfa
Az Országos Bajnokságra online nevezésnél: kérjük megadni a versenyző nevét, születési
dátumát, versenytávot, kategóriát, egyesület nevét (a bajnokságon indulók esetében az
egyesület megadása kötelező).
Az előnevezés abban az esetben érvényes, ha a nevezési díj a rendezőszerv számlájára a
verseny napjáig megérkezik.
Átutalás adatok:
o Magyar Hegyi- és Terepfutó Szövetség
o
o

Erste Bank 11600006-00000000-43685576
a közleményben a név/egyesület és a versenyszám feltüntetésével!

További infók: iroda@mahfusz.hu, Talabér Attila: +36208231392

Az Országos Bajnokság felnőtt futamaira nevezettek a SKYRUN DUNA VISEGRÁD
futáson ingyenesen indulhatnak! Részletek és nevezés (nyílt kategóriákra is ugyanitt):
http://skyrun.hu/index.php/kiirasok/versenykiirasok
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Díjazás:
Magyar Bajnokság egyéni és csapat 1-3. helyezettjei elnyerik a Magyarország Hegyifutó
Bajnoka címet, és a MASZ egyedi bajnoki érmeit kapják.

Egyéb tudnivalók:
Bajnokságban csak érvényes MASZ/Mahfusz tagsággal lehet indulni (kék könyv vagy
lepecsételt és aláírt mahfusz adatlap).
Az adatlapot a http://www.mahfusz.hu/cikk/tagsag_igenyles letöltést követően vissza kell
jutatni (hiánytalanul kitöltve, aláírva, lepecsételve), vagy legkésőbb a nevezésnél le kell adni.
A bajnokságon indulóknak érvényes sportorvosival kell rendelkezni!
Aki nem rendelkezik MASZ/Mahfusz tagsággal, az a Nyílt futamok bármelyikén indulhat!
Versenyszabályok és helyezések eldöntése: a MAHFUSZ versenyszabályai szerint.
www.mahfusz.hu
A versenyen hazai és környező országok sportolói is részt vehetnek a nyílt futamban.
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