
                            

                       

II. KÉKESTETŐ VERTIKÁL HEGYIFUTÓ VERSENY 
XIV. NYÍLT HEGYIFUTÓ MAGYAR BAJNOKSÁG  

Időpont/rajt 2022. július 30. szombat 
 
Rajt: 11:00 (9 km) – Parádfürdő, Mária-képoszlop (47.9163, 20.0591) 
Rajt: 12:45 (4 km) – Kékestető, déli sípálya (47.8720, 20.0009) 

Versenyközpont

  
9 km: Parádfürdői Kaland-Vár Ifjúsági Tábor (helyszínváltozás!) (47.9231, 20.0576) – nyitva 
tartás: 9:00 - 10:30 
4 km: Kékestető (47.8731, 20.0084) – nyitva tartás: 11:00 - 15:00 

A verseny célja Magyarország legjobb hegyifutóinak kiválasztása és a hegyifutás népszerűsítése  

Rendező Futóbarátok Egyesület a Magyar Atlétikai Szövetség Hegyi- és Terepfutó Bizottsága 
megbízásából 
 
Versenybíróság elnöke: Papp János 

Távok és 
kategóriák 

Táv, szint Kategóriák 

4 km, 
+212m 

Magyar Bajnokság U16 (14-15 éves) leány, fiú 
Magyar Bajnokság U18 (16-17 éves) leány 
Magyar Bajnokság U20 (18-19 éves) leány 
Magyar Bajnokság Szenior női/férfi (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+ éves) 
Nyílt kategória  

9 km, 
+800m  

Magyar Bajnokság U18 (16-17 éves) fiú 
Magyar Bajnokság U20 (18-19 éves) fiú 

Magyar Bajnokság Felnőtt női/férfi (20 éves és idősebb) 
Magyar Bajnokság Szenior női/férfi (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 éves) 
Nyílt kategória  

 
A Magyar Bajnokságban azon egyesületek és szakosztályok tagjai indulhatnak, melyek tagjai 
a Magyar Atlétikai Szövetségnek és rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel (MIR), illetve 
a nevezésük a nevezési díjjal együtt a nevezési határidőig beérkezett és a versenyiroda azt el 
is fogadta (az elfogadott nevezéseket a www.hegyifutas.hu-n lehet nyomon követni). A 
Hegyi- és Terepfutó Bizottság a szenior versenyzők nevezését is a MIR alapján bírálja el. A 
versenyszabályok és a helyezések eldöntése a MASZ versenyszabályai szerint történik. 
 
A Magyar Bajnokságon az U20 (18-19 éves) leányok választhatják a felnőtt kategóriát (9 km), 
de ebben az esetben U20 kategóriában nem lesznek értékelve. A 9 km-es futam szenior női 
résztvevői automatikusan beszámítanak a felnőtt női kategóriába (egyéniben és csapatban) 
is. 
 
A 9 km-es futam U18, U20 és szenior férfi résztvevői (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59) 
automatikusan beszámítanak a felnőtt férfi kategóriába (egyéniben és csapatban) is. 
 

A 60 év alatti szenior korosztályok 9 km-en, a 60 éves és feletti korosztályok pedig 4 km-en 
indulhatnak. 
 

A szenior kategóriák meghatározásánál a verseny napján betöltött életkor számít. 
 
A nyílt verseny kategóriáiról bővebben a www.hegyifutas.hu-n található információ. 

http://www.hegyifutas.hu/
http://www.hegyifutas.hu-n/


                            

                       

 

 

Csapatverseny Kategória Résztvevő korosztályok 

Magyar Bajnokság felnőtt férfi csapat (3 fős) U18 (16-17 éves) fiú 
U20 (18-19 éves) fiú 
Felnőtt férfi 
Szenior férfi (35-39, 40-44, 45-49, 50-
54, 55-59) 

Magyar Bajnokság felnőtt női csapat (3 fős) Felnőtt nő 
Szenior nő (35-39, 40-44, 45-49, 50-
54, 55-59) 

„Hegyifutó kupa” csapat – U16 fiú (3 fős) U16 (14-15 éves) fiú 

„Hegyifutó kupa” csapat – U16 lány (3 fős) U16 (14-15 éves) leány 

„Hegyifutó kupa” csapat – U20/U18 fiú (3 fős) U18 (16-17 éves) fiú 
U20 (18-19 éves) fiú 

„Hegyifutó kupa” csapat – U20/U18 lány (3 fős) U18 (16-17 éves) leány 
U20 (18-19 éves) leány 

 
Egy csapatban az első 3 legjobb helyezett eredménye (helyezése) számít.  
 
Vegyes csapatok nem indulhatnak, a bajnokságban csak a MASZ egyazon tagegyesületébe 
tartozó atléták alkothatnak egy csapatot. A Magyar Bajnokságban azon egyesültek és 
szakosztályok tagjai indulhatnak, melyek tagjai a Magyar Atlétikai Szövetségnek (MASZ). 
 

Pályaleírás Táv Térkép Frissítés 

4 km  alltrails_4km 1 db frissítőállomás 

9 km alltrails_9km 2 db frissítőállomás 

 
A rendezők fenntartják a jogot a futamok nyomvonalának megváltoztatására. 

Nevezés https://kekestetovertikal.paperform.co/  
A megújult nevezési felületünkön egy regisztrációval több versenyzőt is be lehet nevezni. 

Nevezési 
határidő 

Kategória Előnevezési határidő Helyszíni nevezés 

Magyar Bajnokság 4 km / 9 km 2022. július 25. (hétfő) 23:59 nincs 

Nyílt futam 4 km 2022. július 27. (szerda) 23:59 július 30. 12:15-ig 

Nyílt futam 9 km 2022. július 27. (szerda) 23:59 július 30. 10:30-ig 

 
18 éven aluli versenyzőknek kötelező a szülő/törvényes képviselő által aláírt 
felelősségvállalási nyilatkozat leadása a helyszíni jelentkezésnél (lásd mellékelt nyilatkozat). 

Nevezési díjak Kategória Nevezési díj 

Magyar Bajnokság 4 km / 9 km július 25-ig: 6500 Ft  

Nyílt futam 4 km / 9 km június 30-ig: 6500 Ft 
július 27-ig: 8500 Ft 
július 30-án: 13000 Ft 

 
Az előnevezés abban az esetben érvényes, ha a nevezési díj a Futóbarátok Egyesület 
számlájára a nevezés elküldése után 3 napon belül megérkezik. Egy egyesület összes 
versenyzőjének a díját kérjük egyetlen átutalással elküldeni.  
 
 

https://www.alltrails.com/explore/map/map-jun-2-05-26-am-c535e3a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/map/map-jun-4-06-03-pm-a9b94e2
https://kekestetovertikal.paperform.co/


                            

                       

Fizetési 
információk 

Futóbarátok Egyesület 
Számlaszám: 10400511-50515251-50571008 (K&H Bank) 
 
Átutalásos fizetés esetén a közlemény rovatban kérjük az online nevezési felületen generált 
azonosítót megadni. 
 
A számlaigényt kérjük a nevezés során a nevezési felületen jelezni. 

Díjazás A Magyar Bajnokság egyéni és csapat 1-3. helyezettjei elnyerik a „Magyarország 2022. évi 
hegyifutó magyar bajnoka/csapata” címet, illetve megkapják a MASZ egyedi bajnoki érmeit. 
 
A nyílt verseny kategóriáinak díjazásáról bővebb információk a www.hegyifutas.hu 
weboldalon találhatók. 

Időrend Időpont Esemény Helyszín GPS 

9:00 - 
10:30 

Rajtszámok átvétele a 9 km-es 
futamra, helyszíni nevezés a 
nyílt 9 km-es futamra 

Parádfürdői Kaland-Vár 
Ifjúsági Tábor 
(helyszínváltozás!) 

47.9231, 
20.0576 

11:00 - 
12:15 

Rajtszámok átvétele a 4 km-es 
futamra, helyszíni nevezés a 
nyílt 4 km-es futamra 

Kékestető (TV torony mellett) 47.8731, 
20.0084 

11:00 9 km rajt Parádfürdő, Mária-képoszlop  47.9161, 
20.0588 

12:45 4 km rajt Kékestető déli sípálya (kb. 600 
méterre a Kékestetőtől) 

47.8720, 
20.0009 

14:00 Eredményhirdetés Kékestető (TV torony mellett) 47.8731, 
20.0084 

T 
A rendezők fenntartják a jogot az időrend megváltoztatására. 

Kapcsolat kekestetovertikal@gmail.com 
www.hegyifutas.hu 
Berendi Antal – (30) 466 5080 (Magyar Bajnokság) 
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https://kekestetovertikal.paperform.co/
http://www.hegyifutas.hu/
mailto:kekestetovertikal@gmail.com
http://www.hegyifutas.hu/

