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IPOLY ERDŐ
BÖRZSÖNYI HEGYI FÉLMARATON

ÉS CSALÁDI FUTÁS

Diósjenő, 2007. augusztus 25. (szombat)

A verseny rendezője, szervezője, házigazdája: az Ipoly Erdő Zrt. www.ipolyerdo.hu

A verseny célja: A szabad természetben való futás népszerűsítése, ismerkedés a
Börzsöny természeti értékeivel, az erdészek és az erdő kapcsolatával

A verseny fővédnöke: Zagyi László, az Ipoly Erdő Zrt. Igazgatóságának elnöke, tájfutó
A verseny védnöke: Tóth János, Diósjenő község polgármestere

Együttműködő partnerek:
Diósjenő Község Önkormányzata,
Országos Erdészeti Egyesület - Erdei Sportok Szakosztálya,
Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség – FAGOSZ, FATÁJ
MGSZH Központ Erdészeti Igazgatósága,
Heves Megyei MGSZH Erdészeti Igazgatósága,
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
Erdészeti Lapok,
ForestPress,
Magyar Tájfutó Szövetség,
Sri Chinmoy Marathon Team,
Futapest Klub,
Magyar Turista Egyesület,
Magyar Marathon Klub,…

Távok: 21 097 m (félmaraton); 7 000 m (kismaraton); 3 100 m (maratonka)

Helyszín: Diósjenő, a Börzsöny keleti régiója

Versenyközpont: Diósjenő Camping
Öltöző, ruhatár: Diósjenő Camping

A versenyen minden nevező egyénileg vesz részt.

Internetes megjelenés: http://www.ipolyerdo.hu/index.php?op=category&id=004001001   

A versenyszámok útvonalainak térképeit (átnézeti helyszínrajzát és hossz-szelvényeit) lásd a TÉRKÉP
mellékletnél! http://www.ipolyerdo.hu/letolt.php?id=381

Nevezési lap: http://www.ipolyerdo.hu/letolt.php?id=385

http://www.ipolyerdo.hu/
http://www.ipolyerdo.hu/index.php?op=category&id=004001001
http://www.ipolyerdo.hu/letolt.php?id=381
http://www.ipolyerdo.hu/letolt.php?id=385
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A  t á v o k :

Félmaraton (21,1 km)
Rajt: 11.00 órakor, az Ipoly Erdő Zrt. Diósjenői Erdészetének bejárati útjánál
Szintkülönbség: 450 méter. Az útvonal épített erdészeti út, szilárd burkolatú (aszfalt és
makadám), illetve burkolat nélküli – az elágazásoknál szalaggal jelölve.
Szintidő: 3:00 óra.
A részvétel alsó korhatára a betöltött 16. életév.

Útvonal:  Rajt (Diósjenő–Kemence út erdészeti bekötőjénél)  – Závoz-tető  -  Mázsaház –
Magashegyi rakodó (Gál-rét mellett)  –  Őzberek  –  Verebes kaszáló – Foltán-
kereszt   -  Musli barakk   -  Nyírrét   -  Hárombarát  -  Halmos kanyar (a Streck
úton)  -  Kemence-patak gázlója   -  Királykút   -  Mázsaház  -  Závoz-tető  -  Cél
(Diósjenő Camping)

Kismaraton (7,0 km)
Rajt: 11.15 órakor, az Ipoly Erdő Zrt. Diósjenői Erdészetének bejárati útjánál
Szintkülönbség: 240 méter. Az útvonal szilárd burkolatú és burkolat nélküli.
Szintidő: 1:30 óra.
A részvétel alsó korhatára a betöltött 12. életév.

Maratonka (3,1 km)
Rajt: 11.30 órakor, az Ipoly Erdő Zrt. Diósjenői Erdészetének bejárati útjánál
Szintkülönbség  100 méter. Az útvonal szilárd burkolatú és burkolat nélküli.
Szintidő: 40 perc.
Részvételi korhatár nincs.

A cél helye:
Valamennyi versenyszám résztvevője részére a Diósjenői Camping Versenyközpont.
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A  n e v e z é s :

Előnevezés:
A mellékelt, ill. letölthető nevezési lapot kitöltve, a nevezési díj befizetését igazoló másolattal
együtt kérjük megküldeni:
az Ipoly Erdő Zrt., 2660 Balassagyarmat Bajcsy-Zs. u. 10. címre, vagy:
a + 36 35 301-424 fax számra, vagy:
a hegyifutas@ipolyerdo.hu e-mail címre,
2007. augusztus 17-ig.

A nevezési díj befizethető postautalványon:
az Ipoly Erdő Zrt., 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 10. címre, vagy:
banki átutalással a 11741 017 – 20034766 számú számla javára teljesíthető.
A közleménybe kérjük beírni, hogy „Börzsönyi Hegyi Félmaraton”, és a verseny távját.

Helyszíni nevezés,
illetve az előnevezettek részére a rajtszám és póló átvétel:
A versenyközpontban, 2007. augusztus 25-én 8.30 - 10.30-ig.

Nevezési határidők és nevezési díjak:

Határidő Félmaraton Kismaraton
Felnőtt Diák* Felnőtt Diák*

08.17-ig  2 000 Ft  1 000 Ft  1 000 Ft     500 Ft
08.25-én  3 000 Ft  1 500 Ft  1 500 Ft  1 000 Ft

* Diákigazolvánnyal rendelkezőknek, a 9. osztálytól.
  A 8. osztályig terjedő korosztályoknak és a Maratonka indulóinak a nevezés ingyenes!

Letölthető nevezési lap: http://www.ipolyerdo.hu/letolt.php?id=385

mailto:hegyifutas@ipolyerdo.hu
http://www.ipolyerdo.hu/letolt.php?id=385
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A  v e r s e n y  d í j a z á s a :

Félmaraton:
A férfi és a női abszolút kategóriában:

I.   helyezett: 100.000,- Ft
II.  helyezett:   50.000,- Ft
III. helyezett:   30.000,- Ft

A korcsoport-győztesek részére gravírozott emléktárgy (nők és férfiak részére egységesen).

Kismaraton:
I.   helyezett:   50.000,- Ft
II.  helyezett:   30.000,- Ft
III. helyezett:   20.000,- Ft

A korcsoport-győztesek részére gravírozott emléktárgy (nők és férfiak részére egységesen).

A Maratonka versenyszám 1-3. helyezettei (nők-férfiak, ill. fiúk-lányok egységesen)
gravírozott emléktárgyban részesülnek.

A versenyszám valamennyi résztvevője ajándéksorsoláson vesz részt.

E g y e b e k :

Valamennyi versenyszám résztvevői emblémázott pólót kapnak.
A Félmaraton és Kismaraton versenyszámokban az erdészként nevezők első helyezettje
számára különdíjat is adunk!

Korcsoportok:
A Félmaraton versenyszámban: 16-17 évig, 18-34 évig, 35-44 évig, 45-54 évig, 55-64 évig,

65 év felett.
A Kismaraton versenyszámban: 14-15 évig, 16-17 évig, 18-34 évig, 35-44 évig, 45-54 évig,

55-64 évig, 65-74 évig, 75 év felett.

Eredményhirdetés: Valamennyi versenyszámban 14.30 órakor

A helyezések eldöntése:
Az atlétika versenyszabályai szerint, kézi időméréssel.

Frissítés:
3-4 kilométerenként, a terepadottságoktól függően. (Az ellátás állomásonként változóan: víz,
tea, sportital, szőlőcukor, gyümölcs.) Egyéni frissítők leadására a versenyközpont rajtszám
átvételi helyén, 2007. augusztus 25-én, 08:30 – 10:00 óráig lesz lehetőség.

Rajtszám és póló átvétel:
A Campingnél található versenyközpontban, 2007. augusztus 25-én, 08:30 – 10:00 óráig.
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S z a b á l y o k :

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
A verseny időszakosan lezárt erdőgazdasági úton halad, a résztvevőknek a közlekedési
szabályokra figyelemmel kell lennie! A figyelmetlenségből, felkészületlenségből eredő
balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal!

A versenyből kizárjuk azt a versenyzőt, akit a szervezők által kijelölt útvonalon, a rendezőség
járművén kívül bármilyen járművel kísérnek, átruházott rajtszámmal vesz részt a versenyen, a
rajtszámot nem a mellén viseli, a rajtszámot félbehajtja, letakarja. Aki szintidőn belül nem
teljesíti az általa választott versenyszám -szervezők által kijelölt- teljes távját, az a versenyző
a szervezők járművével juthat vissza a versenyközpontba.

A díjak és nyeremények csak az eredményhirdetés alkalmával, csak személyesen vehetők át.
Pénzdíj csak az átvételi elismervény pontos és valós adatokkal történő kitöltése után vehető
át. Az a díjazott, aki az eredményhirdetésen nem jelenik meg, nyereményét a későbbiekben
nem veheti át.

A rendezőség a nevezési díjat semmilyen ok miatt nem fizeti vissza.

A befizetett nevezési díjnak más személyre történő átadását írásban, értelemszerűen kitöltött,
új nevezési lappal együtt, a fenti határidőig kell bejelenteni.

E g y e b e k :

A versenyközpont környékén korlátozott számban díjtalan parkolási lehetőséget biztosítunk.
A versenyközpontban díjtalan ruhatár és átöltözési lehetőség van.
A rendezőség a gépjárművekért és a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem
vállal!

Az Ipoly Erdő Zrt. szeretettel várja az erdő és a mozgás iránt érdeklődő családok
jelentkezését!
A versenyközpontban és környékén gyermekeknek és a szülőknek egyaránt érdekes, játékos
ismeretterjesztő programokat rendezünk, és lehetőség nyílik egy erdészek által vezetett
kirándulásra is.
A helyszínen, elérhető árakon étkezési lehetőséget is biztosítunk.

A szervezett programok (várhatóan) 16:00 órakor fejeződnek be.

Kapcsolattartás, információ:
Havaj Kornél, Tel: 20/4687-093; e-mail: havaj.kornel@vipmail.hu

Diósjenő; 2007. július 11.

Ipoly Erdő Zrt.

mailto:havaj.kornel@vipmail.hu
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