
 

 

III. Hegyek Pokla MTB Maraton  
 

2017 évi Olimpiai 5 próba XVII. állomása 
 

Harmadik alkalommal várjuk a Mogyorósbányai focipályára, az MTB 

maraton kedvelőit. Egy igazán kihívó, meredek emelkedőkkel, technikás 

területekkel teli pályán versenyezhetsz, teheted próbára magad az Északi-

Vértes gyönyörű, változatos, hegyekkel tarkított erdei útjain.   

 

A verseny helye :  Mogyorósbánya (Esztergomtól 15 km-re) 

 

Ideje:    2017.06.04. 10:00  hosszú táv 

      10:10  közép táv 

      10:20  rövid táv 

      11:00-től ovis és kisiskolás futamok 

 

 

Rendező:   Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 

(EKKE) 

 

Fő támogató:  Mogyorósbánya község Önkormányzata 

 

Információ:  info@kulloszaggatok.hu 

  www.kulloszaggatok.hu  

 

Általános információ: Szűcs György 20/355-9835 

                                                                                            

Pálya infó:  Hazai Tibor  20/489-4407 

  Vicze József 70/310-3972 

  Bélai Gábor  20/414-2073 

 

Pálya:  I. kör 26 km, II. kör 46 km, III. kör 66 km. 
 
 

 

 

mailto:info@kulloszaggatok.hu
http://www.kulloszaggatok.hu/


 

 

Megközelítés 

10-es sz fő út. Esztergomtól 8 km-re levő Tát városon belül Mogyorósbánya 

felé kell kanyarodni.    

Rajt és verseny központ helye (GPS):   47.724848, 18.597067 

 

 

 

Nevezés:  előnevezés 2017.05.28 23.59-ig       www.kulloszaggatok.hu 

   helyszínen 2017.06.04 8-945-ig verseny központban 

 

  

Nevezési díj: 
 

Futam neve Táv   Start  nevezésid díj  

  (km)    előnevezés   helyszíni  

ovis futam  1 10:30  nincs   nincs  

Rövidtáv 26 10:20         4 500 Ft     6 500 Ft  

Középtáv 46 10:10         5 000 Ft     7 000 Ft  

hosszú táv 66 10:00         6 000 Ft     8 000 Ft  
 

Rajt helyszín, 

és verseny 

központ 

http://www.kulloszaggatok.hu/


 

 

Átutalási bankszámla szám: Duna Takarék Bank, 58600575-11234267   

 

Megjegyzés rovatba: Név és kategóriát írd be (több nevezés egyszerre történő 

utalása esetén, annak a nevét, akiről utaltad, és egy e-mailen küld meg a 

nevezettek nevét). 
 

Nevezési díj tartalma: 

- rajtszám 

- rajt csomag  

- a verseny emblémájával ellátott póló 

- étkezési jegy 

 

A nevezési lap pontatlan kitöltéséből adódó problémákért, az EKKE nem vállal 

felelősséget.  

Hozzájárulok, hogy a nevezési lapon szereplő adataimat a rendező 

nyilvántartsa, az MKSZ (Magyar Kerékpársportok Szövetsége) részére átadja.  

Az adatokat a rendező és az MKSZ kizárólag saját részére használja. 

 

Az Olimpiai 5 próba részletes leírása: www.olimpiaiotproba.hu oldalon érhető 

el. 

 
A PÁLYÁT CSAK RAJTSZÁMMAL ELLÁTOTT KERÉKPÁRRAL FEJVÉDŐVEL 

LEHET HASZNÁLNI! 
 
 
Kategóriák: 
 

I Óvodás futam uniszex (2011) és előtte szül. 1 

          

XXIII rövid táv  U 15 Nő (2003-04, 13-14 évesek) 26 

XXIV rövid táv  U 15 Férfi (2003-04, 13-14 évesek) 26 

XXV rövid táv  U 17 Nő (2001-02, 15-16 évesek) 26 

XXVI rövid táv  U 17 Férfi (2001-02, 15-16 évesek) 26 

XXVII rövid táv  U19 Nő (1999-00, 17-18 évesek) 26 

XXVIII rövid táv  U 19 Férfi (1999-00, 17-18 évesek) 26 

XXIX rövid táv  Felnőtt Nő (1988-98, 19-29 évesek) 26 

XXX rövid táv  Felnőtt Férfi (1988-98, 19-29 évesek) 26 

XXXI rövid táv  Masters 1 Nő (1978-87, 30-39 évesek) 26 

XXXII rövid táv  Masters 1 Férfi (1978-87, 30-39 évesek) 26 

XXXIII rövid táv  Masters 2 Nő (1968-77 40-49 évesek) 26 

XXXIV rövid táv  Masters 2 Férfi (1968-77, 40-49 évesek) 26 

https://netdunabank.tksz.hu/etksz.wsc/semigod.p#g5860057511234267
http://www.olimpiaiotproba.hu/


 

 

XXXV rövid táv  Masters 3 Nő (1958-67, 50-59 évesek) 26 

XXXVI rövid táv  Masters 3 Férfi (1958-67 50-59 évesek) 26 

XXXVII rövid táv  Masters 4 Nő (…-1957 60 és felettiek) 26 

XXXVIII rövid táv  Masters 4 Férfi (…-1957 60 és felettiek) 26 

          

XXXIX közép táv U19 Nő (1999-00, 17-18 évesek) 46 

XL közép táv U 19 Férfi (1999-00, 17-18 évesek) 46 

XLI közép táv Felnőtt Nő (1988-98, 19-29 évesek) 46 

XLII közép táv Felnőtt Férfi (1988-98, 19-29 évesek) 46 

XLIII közép táv Masters 1 Nő (1978-87, 30-39 évesek) 46 

XLIV közép táv Masters 1 Férfi (1978-87, 30-39 évesek) 46 

XLV közép táv Masters 2 Nő (1968-77, 40-49 évesek) 46 

XLVI közép táv Masters 2 Férfi (1968-77, 40-49 évesek) 46 

XLVII közép táv Masters 3 Nő (1958-67, 50-59 évesek) 46 

XLVIII közép táv Masters 3 Férfi (…-1967 50 és felettiek) 46 

          

L hosszú táv Felnőtt Férfi (1988-98, 19-29 évesek) 66 

LI hosszú táv Masters 1 Férfi (1978-87, 30-39 évesek) 66 

LII hosszú táv Masters 2 Férfi (1968-77, 40-49 évesek) 66 

 

Elsősegély:  verseny központban / pályabíroknál mobil kapcsolat 
 

 

Értékelés: A kategóriák I - III. helyezettje érem díjazásban részesül 

A kategóriák I helyezettje serleg díjazásban részesül. 

  

Az egyes távokon, a célvonalon elsőként áthaladó női és férfi versenyző a 

győztes. A további helyezések érkezési sorrendben. A helyszínen át nem vett 

díjak, ajándékok átvételére a versenyző elveszti jogosultságát, ha az 

eredményhirdetést nem várja meg. 

 

A harmadik körre 13:00 óra után már nem engedünk ki versenyzőt. 

 

Óvás:  az adott futam eredmény listájának kifüggesztését követő, vagy a 

célba érkezést követően 30 percen belül, az óvási díj 15.000.- Ft. 

 

Eredményhirdetés:   15 órakor (tervezett). 

 



 

 

Információ, eredmények, fényképek a www.kulloszaggatok.hu oldalon, és az 

info@kulloszaggatok.hu email címen. 

 

 

Résztvevők: a versenyen üzemképes, biztonságos 26”, 27,5’’, ill. 29” MTB 

kerékpárral, saját felelősségére és elhatározásából bárki elindulhat.  Fejvédő 

viselése a verseny teljes időtartama alatt kötelező! A fejvédő nélküli versenyző 

azonnal kizárja magát a versenyből! Balesetért a rendezők felelősséget nem 

vállalnak!  Kártérítés semmilyen jogcímen nem követelhető! A maraton verseny 

szabályzatát ismerem és magamra nézve kötelezőnek tekintem, a nevezési lap 

aláírásával elfogadom. A maraton verseny nehézségi fokát ismerem és tisztában 

vagyok vele.  

 

 A versenyző tudomásul veszi, hogy kizárásra kerül, ha nem teljesíti a verseny 

kijelölt teljes távját. A rajtszámát nem a kormányra erősíti, összehajtja vagy 

eltakarja. A nevezési lap kitöltésével a versenyző elismeri, hogy fizikailag jó 

állapotban van, a versenyre edzésekkel felkészült, a fenti okokra 

visszavezethető bármilyen károsodásért, ill. balesetért, anyagi kárért a rendező 

felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.  

 

Egyéni felvételeket a Rendezvényen való részvételéről minden résztvevő csak 

saját, egyéni felhasználásra készíthet, azokat kereskedelmi, reklám, promóciós 

és egyéb célokra a Szervező írásos beleegyezése nélkül fel nem használhatja. 

Tilos bármilyen felvétel, vagy felvétel másolatának internetes honlapon, 

nyomtatott sajtóban, televízióban való bemutatása üzleti céllal, a Szervező 

előzetes írásbeli engedélye nélkül. A résztvevő a Rendezvényre való nevezéssel 

átruházza a Rendezvényen való részvételéről készült bármilyen nemű felvétel 

rendelkezési és nemzetközi terjesztési és kizárólagos felhasználási jogait a 

Szervezőre, így minden a Rendezvény ideje alatt a Rendezvényről készült kép 

jogai kizárólagosan a Szervezőt illetik. 

A verseny helyszínén kereskedelmi, vagy reklámtevékenység csak a 

versenyszervezővel történt előzetes egyeztetés után végezhető. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                          
 

 
MINDENKIT  SZERETETTEL VÁRNAK A  RENDEZŐK ! 

http://www.kulloszaggatok.hu/
mailto:info@kulloszaggatok.hu


 

 

  

 


