
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: 2014. október 4. 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 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 21. között 
lehet! A nevezés a nevezési díj átutalását követően válik érvényessé, melynek határideje 
2014. szeptember 26. 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. "Mekk Elek, Pilis 
félmaraton" 
A tavaszi Pilis Félmaraton győztese és 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 

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, ezért 
kulacs 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) 

 

Transz-Pilis Maraton 

  

A piliscsabai Fényesliget Kávézótól átugrani Dömösre nem egy vállalhatatlan kihívás – alig 
15 km légvonalban. Csakhogy nem a legrövidebb út a leggyorsabb. Számolni kell szinttel, a 
különböző ösvények eltérő járhatóságával, a népszerű helyeken a túrázók kerülgetésével. 
Csak rajtad múlik az útvonal választás. Szerintünk nem lehet megúszni oda-vissza anélkül, 
hogy beletennénk cipőinkbe egy újabb maratoni távot, de nem kizárt, hogy mégis. Ez a 
verseny részben már előző este eldől, az útvonal megtervezésekor. Egy biztos: nem árt a 
helyismeret. Egyetlen ellenőrzőpont lesz, Dömösön, mely egyben frissítőpont is, de odafelé 
útba ejthető a Pilis Félmaraton pilisszántói frissítőpontja is. 

Helyszín, időpont 

RAJT = CÉL = Fényesliget Kávézó, Piliscsaba 

Rajt: 2014. október 4. 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 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 21. között 
lehet! A nevezés a nevezési díj átutalását követően válik érvényessé, melynek határideje 
2014. szeptember 26. 12 óra. Az ezután beérkezett nevezési díjakat nem tudjuk figyelembe 
venni és visszautaljuk. A Transz-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. "Mekk Elek, 
Transz-Pilis Maraton". 



A tavaszi Pilis Maraton abszolút győztese meghívottként vehet részt, a nevezési díj rá 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: 

Egyszerű: el kell jutni a dömösi ellenőrzőpontig és vissza. A dömösi ellenörző és egyben 
frissítő pont a hajóállomás mellett lesz ITT. 
Az útvonal szabadon választott, de a Rám-szakadék – veszélyességére tekintettel – érdemel 
néhány gondolatot. Senkinek nem javasoljuk, hogy a Rám-szakadékon keresztül 
próbáljon bármelyik irányba futni! Egyrészt értelme sincs, mert a nehéz terepen nagyon 
lassú a haladás, így bármelyik kerülőút gyorsabb. Ráadásul október 4-én nyilván kiváló 
kiránduló idő lesz, így a sok turista is csak útban lenne. Másrészt – és ez a legfontosabb 
szempont – veszélyes helyről van szó, ami még a rutinosaknak is tud gondot okozni. A 
meggondolatlan futó ráadásul másokat is veszélyeztet: 2013-ban egy bajba jutott kiránduló 
mentése során az esztergomi tűzoltók egyike életét vesztette. Kövecs Gergő tűzoltó hadnagy 
emlékének tartozunk annyival, hogy vigyázunk magunkra és egymásra. A tűzoltóknak van 
elég dolguk, ne szaporítsuk. 

Felszerelés 

A dömösi frissítőponton a természet védelme érdekében műanyag poharakat nem használunk, 
ezért kulacs vagy pohár legyen nálad! 

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

Jellegében tájékozódási futásról van szó, ezért mindenképp ajánlott térképet és iránytűt is 
hozni. Helyismeret nélkül még ezekkel felszerelkezve is érheti meglepetés a futót, a 
turistajelzések felfestése nem mindenütt egyértelmű, számos elágazásnál hiányzik. 

Az okostelefonos tájékozódás jó dolog, de csak addig, amíg bírja az akku! Utóbbi lemerülése 
esetén nem csak a tájékozódást segítő alkalmazásoknak lőttek, hanem a segélyhívásnak is! 

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 
• +1: ízlés dolga, de én vinnék iránytűt is (az működik akkor is, mikor a mobil már nem) 
• ne parkoljatok a Kenderesi utcába, mert akkor nem marad hely futni!!! 

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


