
IDŐPONT: 2011. szeptember 18., vasárnap 

HELYSZÍN: Piliscsaba, Pázmány Péter Egyetem 

RENDEZŐ: Magyar Hegyi - és Terepfutó Szövetség (MAHFUSZ), és X2S Team 

SZERVEZŐBIZOTTSÁG:  

Elnök: Tóth Viktor 

Versenyigazgató: Talabér Attila 

Technikai Igazgató: Stépán Zsolt 

Versenytitkár: Berendi Antal és Malonovits József 

INFÓK: info@mahfusz.hu;  Talabér Attila: +3620/4660001;  Stépán Zsolt: +3620/3332197 

 

 

 

VERSENY RÉSZTVEVŐI: 

Mindenki indulhat a versenyen aki a verseny szabályait elfogadja és a nevezési díjat megfizeti: www.mahfusz.hu 

A versenyen a MAHFUSZ és a MASZ versenyszabályzata a mérvadó. 

 

FUTAMOK és Rajtid ők:  

10. 45 ó, Hosszú (nyílt futam, egyben a mahfusz hosszútávú bajnoksága): 35 km (szint: 1750 m) 

13. 15 ó, Sprint: 7km (szint – össz emelkedés: 350 m) 

13. 15 ó, Rövid: 14 km (szint: 700 m) 

 

NEVEZÉS:  

7 km: 1200 Ft, alapcsomag (előnevezőknek garantált egyedi pamut póló) 

14 km: 1900 Ft, alapcsomag (előnevezőknek garantált egyedi pamut póló) 

14 km Mahfusz tagsággal: 1500 Ft (ajándék pólóval) 

35 km: 2900 Ft (teljes nevezési csomaggal és egyedi FINISHER technikai pólóval) – csak előnevezés esetén! 

ELŐNEVEZÉS: (2011. szeptember 11-ig!)  info@mahfusz.hu 

ELŐNEVEZÉSNEK csak a regisztrált és befizetett nevezés számít, helyszíni fizetés esetén a napi 
nevezési díj érvényes! 



Az érvényes MTB vagy futó nevezéssel rendelkezők a duatlon váltóban ingyenesen indulhatnak.   

Az érvényes duatlon nevezéssel rendelkezők a futás vagy MTB versenyen ingyenesen indulhatnak. 

Helyszínen a meglévő alap nevezés mellé a teljes csomag korlátozott számban megvásárolható: 2000 Ft. 

Nevezési díj tartalmazza  

alap csomag 

• Chipes időmérés 
• Frissítés a pályán 
• Orvosi felügyelet 
• Biztosítás 

teljes csomag 

ALAP CSOMAG + 

• Szponzorok ajándékai 
• Verseny hivatalos pólója 
• verseny zokni 
• Étkezés 

Előnevezőknek garantált pamut póló, 35km-en egyedi FINISHER technikai póló a jutalma! 

Mind banki átutalásnál, mind postai csekken történő fizetésnél a közlemény rovatban a versenyző nevét, 
születési évét, (és a választott táv - zárójelben), kérjük feltüntetni!     

ERSTE Bank:11600006-00000000-43685576  

A versenyző a nevezéssel egyidejűleg elfogadja a X2S 2011 sorozat szabályzatát és a Mahfusz 
versenyszabályait.  

 

KATEGÓRIÁK/ KOROSZTÁLYOK:  

7-14 km:   

7 km: 14 év alatt ( - 1998) 

7 km: 14 – 23 (1997-1988) U23 

7 km: 24 évtől - (1987 -) felnőtt 

14 km: 40 alatt (- 1972) felnőtt 

14 km: 40 – 59 (1971-1952) szenior  

14 km: 60 évtől -  (1951 - ) veterán 

7km-en, megfelelő korosztályos indulás esetén (3-nál több) külön díjazzuk a 10 év (2002 alatt) alattiakat. 

 



 

35 km: 

CSAK 18 év felett lehetséges az indulás! 

OB (csak érvényes tagsággal) férfi, női és Nyílt ffi, női. 

 

DÍJAZÁS : 

 7 és 14 km-en a helyezettek a korosztályuknak megfelelően érem és egyéb díjazásban részesülnek . 

35 km-en az OB  1-3 férfi és női helyezettjei Bajnoki érem (MASZ/Mahfusz) és a támogatók ajándékaiból 
részesül, az abszolút férfi és női győztes plusz 20-20.000 Ft értékű sportvásárlási utalványt kap. 

Nyílt kategóriában 1-3 ffi, nő a támogatók ajándékát kapja. 

 

Pályák nehézsége 

Hosszú: nehéz, technikás, nagy figyelmet, és komoly felkészülést igénylő! 

Sprint, rövid:  technikás, nagy szintkülönbséggel! 

 

EGYÉB: 

A Terepfesztivál napján folyamatos sportos és életmód programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt! 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul és a versenyszabályokat kötelezően betartja.  

A pálya jól kijelölt és futható, de az időjárási viszonyokat érdemes figyelembe venni. 

A 35 km –es verseny öt egyforma 7 km-es körből áll (ugyan az mint a 7 és 14 km), a versenyzők minden 
körben áthaladnak a célterületen. A versenyen chipes időmérés történik, kérjük a versenyzőket ha valaki 
kénytelen feladni a versenyt, azt jelezze a célterületen vagy a legközelebbi versenybírónak.  

A hosszútávú bajnokság résztvevőinek kötelező az előnevezés és érvényes (Mahfusz) regisztrációval kell 
rendelkezni - ami a helyszínen is igényelhető (vagy letölthető a: http://www.mahfusz.hu/node/7 ). 

Mindenkinek kellemes időtöltést és sikeres versenyzést kívánunk! 

http://terepsport.hu/esemenyek/details/15 

  

Támogatók  

ÉLETFA ORSZÁGOS EGÉSZSÉGŐRZŐ PROGRAM, JUST, NAHRIN , KONA CITY,  

PLAYERS ROOM, SALOMON, BIORGANIK, SENSOLITE, KLIMAT ÖLTÉS.HU, DOVER 


