
 

IV. Disznókő Futókör -2016  

/A Miskolci Barátság Maraton-2016 hivatalos elő-versenye/ 

Versenykiírás 

 

A VERSENY HELYE/HÁZIGAZDÁI: DISZNÓKŐ SZŐLŐBIRTOK - MEZŐZOMBOR, 

SÁRGA BORHÁZ CSÁRDA 

 

A VERSENY IDEJE: 2016. OKTÓBER. 08., szombat 

A VERSENY CÉLJA: A 2013-ban elkezdett hagyomány folytatása, közös sportolási 

lehetőség biztosítása minden korosztály számára az igazi kuriózumnak számító 

Tokaj-hegyaljai borvidéken. A térség értékeinek bemutatása a hazai és a külföldi 

futótársadalom számára. 

A VERSENY RENDEZŐJE: MARATHON CLUB (a 24 éves Bükki Hegyi Maraton-

Kisgyörgy Ádám Emlékverseny és a 16  esztendős Miskolci Barátság Maraton 

szervezője) 

TÁVOK-KATEGÓRIÁK: 

Minimaraton: 5,2 km (1 kör)  

10-14 évesek – leány-fiú 

15-18 évesek- leány-fiú 

19-39 évesek – női-férfi 

40 év felettiek – női-férfi 

Kicsiknek, szülőknek Családi-túra! 

 

Kismaraton: 10,4 km (1 kör) 

15-18 évesek – leány- fiú 

19-39 évesek – női-férfi 

40 év felettiek – női-férfi 



Félmaraton: 20,8 km (2 kör) 

16-18 évesek – leány- fiú 

19-39 évesek – női-férfi 

40 év felettiek – női-férfi 

PÁLYA: 

A versenyt a Nagy András által kijelölt, 5,2 km-es, 150 méter szintemelkedésű, kezelt 

szőlődűlőn (a tőkék között) és erdei utakon át vezető, illetve egy 10,4 km-es, igazi 

hegyaljai körpályán rendezzük meg. 

NEVEZÉS: 

Előnevezés: 2016. szeptember 25-én, vasárnap,24.00 óráig, a 

www.hegyimaraton.hu/disznoko   honlapon. Az előnevezés akkor érvényes, ha az  

előnevezési díj 2016. 09.25.-én, 24.00 óráig  átutalással, az OTP 11734073-

20009070 számlára, vagy rózsaszín postautalványon, a Marathon Club címére 

megérkezik. 

 

Helyszíni nevezés: 2016. október 8-án, szombat, 08.00-10.45.-ig, a Disznókő 

Szőlőbirtokon kijelölt versenyközpontban. 

 

NEVEZÉSI DÍJAK : 

Előnevezésnél: 

• Minden futó távra: 3000 Ft (18 év felett), illetve 2500 Ft (18 év alatt) 

• Családi-túrára:1000 Ft 

Helyszíni nevezésnél: 

• Minden futó-távra: 4000 Ft (18 év felett), illetve 3000 Ft (18 év alatt) 

• Családi-túrára: 2000 Ft 

FONTOS INFORMÁCIÓ: a csodálatos természeti környezet megóvása 

érdekében mindössze az első 300 jelentkező nevezését tudjuk elfogadni! 

A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA: 



• a házigazda Disznókő Szőlőbirtok jóvoltából minden 18 év feletti, futásra 

(nem túrára!!) nevező egy palack  2013-as "Sárga Borház Furmint Late 

Harves" bort kap ajándékba. 

• A résztvevőket a Sárga Borház Étterem 12 órától gulyás-partira várja a 

versenyközpont melletti kilátónál. 

• A Disznókő Szőlőbirtok felajánlásának köszönhetően – rajtszám felmutatása 

ellenében - ingyenes borkóstolásra is lehetőség kínálkozik. A kóstolt borokból 

a Borbutikban kedvezményesen lehet majd vásárolni. 

• Elektromos időmérést (A verseny hivatalos időmérője az EvoChip Hungary 

Kft.) 

• Az előnevezőknek névre szóló rajtszámot 

• Minden célba érkező FUTÓ egyedi befutóérmet kap 

• A körönkénti frissítést 

• Szükség esetén egészségügyi ellátást 

• Ruhatárat, értékmegőrzést 

VERSENY-PÓLÓ: 

• A verseny egyedi emblémázott pólóját az előnevezéssel párhuzamosan - 

külön adatlap kitöltésével, elküldésével - lehet megrendelni, szintén a 

www.hegyimaraton.hu/disznoko oldalon. 

• A póló ára: 2000 Ft 

 

• A pólórendelés a póló árának a 11734004-20529420 számlára történő 

átutalásával együtt érvényes! 

Pólórendelés: 2016. szeptember 25-én, vasárnap 24.00 óráig 

 

RAJT: 11 órakor (mind a három táv és a túra résztvevőinek!) 

FRISSÍTÉS (körönként egyszer, illetve kétszer): banán, szőlőcukor, nápolyi, 

izotóniás ital, víz és lehetőség szerint friss must 



DÍJAZÁS: 

Távonként és kategóriánként az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek 

• a 18 év feletti győztesek egy-egy palack finom Disznókő-nedüt is 

hazavihetnek 

• a 18 év alatti 1-3. helyezettek emlékserleget kapnak 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 14 órakor, a Sárga Borház Étterem mellett 

A versenyt követően, az  esti órákra a házigazdák színvonalas meglepetés-

programmal készülnek!  

Másnap, 2016. október 9-én, vasárnap, azonos helyszínen, a Sárga Borház 

környékén rendezik meg a Tokaj-Hegyalja Piacot, kézműves kiállítókkal és 

kulturális programokkal, melyek megtekintése ingyenes! 

Információ: 

web: www.hegyimaraton.hu/disznoko E-mail: mate@hegyimaraton.hu és 

steveszucs@gmail.com  

Telefon: 70-391-9136 és  30-7212-403 

 

                                                                                                                                           futónaptár.hu 

 


