
Selmeci Akadémiai utódintézménybe jársz, vagy jártál? 

Szereted a Selmeci diákhagyományokat és a várost? 

Vagy csak egyszerűen szeretsz gyönyörű terepen és történelmi korokat idéző 

környezetben futni? 

 

Gyere és legyél aktív részese az UNESCO által világörökség részévé 

nyilvánított festői szépségű környezetben egy futóversenynek! 

 

1. Selmecbányai Jótékonysági Terep Maraton 

2019. 09. 20-21. 

 
Létszám: max 350 fő /250 fő "Selmeci diák";  100 fő "külsős jelentkező" (bárki)/ 

 

Távok és szintidők: 

 

Rajt-cél (Selmecbánya, Szentháromság tér) 

A történelmi belváros nevezetes pontjainak érintésével, erdei ösvényeken, és 

aszfalton is futunk. 

 

A verseny 4x10,5 km-es körből áll: 

 

42 km Maraton (4 kör) szint: 1000m, szintidő: 7 óra 

21 km Félmaraton (2 kör) szint: 500m, szintidő: 4 óra 

10,5 km Minimaraton (1 kör) szint: 250m, szintidő: 2 óra 

HA VÁLTÓBAN SZERETNÉTEK TELJESÍTENI KÉRLEK JELEZZETEK e-mailben: 

istvanelekkiss@gmail.com 

 

 

mailto:istvanelekkiss@gmail.com


 

A nevezés tartalmazza: 

 

chipes rajtszámot, technikai pólót, befutóérmet (szintidőn belül teljesítők), 

verseny alatti frissítést, rendőri és mentőszolgálati biztosítást, 

meghívót az esti zárórendezvényre (ahol szlovák és cseh sörök mellett 

vitathatjuk meg milyen érzés 4x felfutni a Kálváriához😉) 

valamint kategóriánként egyedi éremben részesül az első 3 helyezett 

versenyző. 

 

Nevezési díj: 10.000 HUF (vagy 33 €) 

 

NEVEZÉS ITT: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfod-Nna6EAGQQnWQ20WvYz9l-

dzDPz89MUyiW7HHqxDwnyoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

e-mailben is lehet nevezni: istvanelekkiss@gmail.com 

(írj egy mailt és küldök egy online nevezési lapot) 

 

A rendezvény bevételéből származó eredmény 100%-val a Selmecbánya 

Ifjúsági Atlétikai SE-t támogatjuk. 

 

Nevezés időtartama: 2019. Február 16 - 2019. Május 28. 

Fecebook eseményünk: 

https://www.facebook.com/events/351325858800887/ 

 

Kedveld a Selmecbánya Terep Maraton oldalt (infók és motivációk): 

 

https://www.facebook.com/Selmecb%C3%A1nya-Terep-Maraton-

634294503691432/?modal=admin_todo_tour 

 

Megismerjük Selmecbányát kicsit másképp, kicsit sportosabban... ugye 

jössz?😉 

🏃🏻♂️🏃♀️⚒ Sportbaráti üdvözlet és Jó szerencsét! 

Főszervező: Kiss István Elek  

istvanelekkiss@gmail.com 
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Részletes program: 

 

2019 Szept. 20. Péntek 

17:00-20:00 Tészta és rizs party + rajtcsomag átvétel 

(Helyszín: Selmecbánya, ezen belül a pontos helyszínről infó később) 

 

2019 Szept. 21. Szombat (Selmecbánya, Szentháromság tér) 

07:00-08:00 Rajtcsomag átvétel  

08:15-08:45 Közös bemelegítés meglepetés sztárvendéggel 🏻 😊 

09:00 Rajt 

16:00 Verseny zárás  

 

18:00-18:30 Eredményhirdetés 

18:30-00:00 Zárórendezvény (zártkörű, önköltséges evés-ivás sör és virsli, a 

verseny résztvevőinek és segítőinek) 

(Eredményhirdetés és zárórendezvény helyszíne: Selmecbánya, ezen belül a 

pontos helyszínről infó később.) 

 

Szállás infók: 

 

Selmecbányán nincs olyan hotel ami több száz fő elszállásolását tudja 

biztosítani egyidejűleg, de több szálláshelyen ez megoldható. 

A város vezetői az alábbi szállásokat javasolják: 

 

Kachelman Pension, Príjemný oddych Pension, Bristol Hotel, Cosmopolitan 

Pension I and II, 

Grand Matej Hotel, Kerling Hotel, Salamander Hotel 

 


