
ZSÁMBÉKFUTÁS
2018. május 5.



Versenyszámok

- Táv: 5,1km
- Zsámbékon 

belül
- Talaj: aszfalt
- Szint: +88m

Hervis
Minimaraton

- Táv: 11,2km
- Zsámbék, Tök
- Talaj: 

90% aszfalt, 
10% vegyes 
útburkolat

- Szint: +139m

Hervis
Midimaraton

- Táv: 21,2km
- Zsámbék, Tök, 

Nyakas-hegy
- Talaj: 

50% aszfalt, 
50% terep

- Szint: +365m

Nyakas 
Félmaraton

A versenyen chip-es időmérést alkalmazunk, melyek a rajtszám hátoldalára lesznek felragasztva. A 
chip-et leszedni, összehajtani, letakarni, biztosító tűvel átszúrni tilos, mert megakadályozza a mérést. 
A rajtszámot a verseny végéig elől, jól látható helyen kérjük viselni – eltakarni tilos. 



Menetrend

- 7:30 – 10:00 Rajtszám átvétele / Helyszíni nevezés
- 10:30 – Megnyitó
- 10:45 – Közös bemelegítés 
- 11:00 – Rajt Nyakas Félmaraton
- 11:05 – Rajt Hervis Midimaraton
- 11:10 – Rajt Hervis Minimaraton
- 14:00 – Eredményhirdetés

Menetrend

A befutóérmek száma 
limitált. A 10 óráig át nem 
vett rajtszámokhoz tartozó 
érmek kiosztásra kerülnek a 
helyszíni nevezők között.



ZSÁMBÉKFUTÁS - Díjazás

- Minimaraton 1-3. (férfi/nő)
- Midimaraton 1-3. (férfi/nő)
- Félmaraton 1-3. korcsoport I. (férfi/nő)
- Félmaraton 1-3. korcsoport II. (férfi/nő)
- Különdíjak

Helyezettek

- Egyedi befutóérem minden távon (590 nevezőig)
- Távonként eltérő ajándékok

Befutócsomag



Megközelítés

M1, Herceghalom

B

B Buszmegálló



Versenyközpont

Így fér el a 
legtöbb 

autó

Csomagmegőrzés:Rajtszám 
felmutatásával veszünk be 

és adunk ki csomagot!!!



Térkép – Hervis Minimaraton



Térkép – Hervis Midimaraton



Térkép – Nyakas Félmaraton



Kitelepülések

Regisztráció
Pontbeváltás
Információ

Házhoz hozzuk az 
idén 30 éves Sponser

termékeket! 

Lábdiagnosztikai 
felmérések. Regisztrációs 
felületet kitesszük majd 

az esemény oldalán

Vérnyomás-
és vércukor-
mérés Tájékoztatás, 

Prevenció



Jótékonykodás

A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola ad 
otthont a nevezési központnak, csomagmegőrzőnek, öltözőnek és a 
zuhanyzónak. Az iskola fenntartója egy másik szerepében a Család és 
Gyerekjóléti Szolgálat formájában segíti a rászorultakat. A tavasz 
beköszöntésével az élelmezési támogatás kerül újra fókuszba, amihez 
szívesen fogadnak bármilyen tartós élelmiszert. Legyen az akár egy csomag 
liszt, egy konzerv vagy akár kakaópor - bármi, amit el tudnak juttatni a 
családoknak. A történet teljesen önkéntes, anonim és a nevezési 
központban lesz egy pult, ahol le lehet majd adni. 
Mi futók ezzel tudjuk viszonttámogatni a befogadásukat.

Család és Gyerekjóléti Szolgálat



Akiknek köszönhetjük!

Farkas Tibor
PAULJ


