
Pilis Félmaraton 24 km, 600 m+ 

 
A sokak által már ismert útvonalon ismét megrendezzük a Pilis Félmaratont, de ezúttal fordított 
menetiránnyal, Piliscsaba-Piliscsév-Pilisszántó-Piliscsaba vonalon. A Piliscsabai Természetjáró 
Egyesületnek köszönhető új turistajelzések révén az őszi versenyhez hasonlóan rövid lesz az 
aszfaltos rész. 

Helyszín, időpont 

Iosephinum Kollégium és Szakkollégium, H - 2081 Piliscsaba, Fő út 2/A. 

Rajt: 2016. márcuis 19. 09:00 óra 

Érkezés: legkésőbb 8:00-ig, hogy legyen idő a regisztrálásra 

Nevezés 

Nevezni a lenti űrlapon, kizárólag 2016. február 10. és 2016. március 10. között lehet!   
A versenyen részt venni csak érvényes nevezéssel lehet, helyszíni nevezésre nem lesz 
lehetőség.  
 
A nevezési díj a versenyre NINCS, a versenyt ADOMÁNYOKBÓL finanszírozzuk. 
 
Az adományok mértéke a futókra van bízva, a verseny önköltsége (rajtszám, engedélyek, 
frissítés, dugókás időmérés stb) körülbelül 2000 Ft/fő. 
Szeretnénk, ha hagyományt tudnánk teremteni az adományokból rendezett versenyeknek ezért 
arra kérünk titeket, lehetőségeitekhez mérten támogassátok a versenyt. Erre a rajt/célterületen 
elhelyezett ADOMÁNY ládánál lesz lehetőségetek.  
A Pilis Trailt évek óta a futás, futók örömére szervezzük és hiszünk abban, hogy a nagy 
futóversenyek mellett szükség van a helyben szerveződő, baráti közösségek által életben tartott, 
családias, természetközelibb rendezvényekre is. 
 
Amit a versenyen kapni fogtok: 

� Rajtszám 
� Frissítést 
� SI időmérést 
� Az első három férfi és női futónak külön díjazást 

NEVEZÉSI LAP 

Beérkezett nevezések - lista 

 
Útvonal: 



Az útvonal szinte végig jelzett turistautakon halad, mely az itiner és a térkép segítségével jól 
követhető, de ezt a szervezők a kritikus helyeken további jelölésekkel (szalagozással) segítik. 
  

gpsies link 
Letölthető itiner  

Felszerelés 
 
A frissítőpontokon a természet védelme érdekében műanyag poharakat nem használunk, 
ezértkulacs vagy pohár legyen nálad!  
Kérünk minden jelentkezőt, hogy a versenyre feltöltött mobiltelefonnal jöjjön, amin a szervezők 
a verseny ideje alatt szükség esetén elérhetik. 

Az útjelző szalagokat igyekszünk gondosan kitenni, de a biztonság kedvéért mindenképpen 
javasoljuk, hogy legyen nálad az előre kinyomtatott itiner és a térkép! 

Időmérés 

Az időmérés dugókás rendszerrel történik, a dugóka letéti díja 5000 Ft. Kérjük, hogy pontos 
összeget hozzatok, egy darab 5000 Ft-os bankjegyet! Semmilyen más letéti díjat nem fogadunk 
el, a letéti díjat a verseny végén, a dugóka leadását követően adjuk vissza. 
Lehetőség van saját dugókával indulni, kérjük ez esetben a nevezéskor a megjegyzés rovatban 
küldjétek el dugókátok számát. 

Checklist a nagy napra: 
- feltöltött mobil 
- térkép 
- itiner 
- 5000 Ft-os bankjegy 
- kulacs vagy pohár 
- időben történő indulás, hogy legkésőbb 8,00-ra ott legyél 
  
Ami nem lesz: 
- szintidő 
- záróbusz 
- tusolási lehetőség 
  

Támogatóink, akik nélkül a verseny nem jöhetne létre 
 

Pilis Ultra Trail  

Helyszín, időpont 

Iosephinum Kollégium és Szakkollégium, H - 2081 Piliscsaba, Fő út 2/A. 

Rajt: 2016. márcuis 19. 08:00 óra 



Érkezés: legkésőbb 7:30-ig, hogy legyen idő a regisztrálásra 
 
Tájékozódási jellegű futás a Pilisben 
 
Az egyetlen ellenőrző pont Tahitótfaluban lesz (ITT!! - Visegrádi út (11-es út) és Bercsényi 
kereszteződése, a sárga túrajelzésen érhető el), amit a versenyzők saját maguk által választott 
útvonalon érnek el. Azaz a versenyen semmilyen szalagozás, térkép, itiner, illetve kijelölt útvonal 
nem lesz. 
A versenyzőknek saját maguknak kell az útvonalat megtervezniük és követniük, továbbá a 
verseny alatti frissítésükről is maguknak kell gondoskodniuk. A versenyen csak akkor indulj, ha 
elég felkészültnek érzed magad arra, hogy mindennemű segítség nélkül fuss 60+ kilométert, 
menet közben akár 2000+ méter szintkülönbséget leküzdve! 

Nevezés 

Nevezni a lenti űrlapon, kizárólag 2016. február 10. és 2016. március 10. között lehet!   

A versenyen részt venni csak érvényes nevezéssel lehet, helyszíni nevezésre nem lesz 

lehetőség.  

 

A nevezési díj a versenyre NINCS, a versenyt ADOMÁNYOKBÓL finanszírozzuk. 

 

Az adományok mértéke a futókra van bízva, a verseny önköltsége (rajtszám, engedélyek, 

frissítés, dugókás időmérés stb) körülbelül 2000 Ft/fő. 

Szeretnénk, ha hagyományt tudnánk teremteni az adományokból rendezett versenyeknek ezért 

arra kérünk titeket, lehetőségeitekhez mérten támogassátok a versenyt. Erre a rajt/célterületen 

elhelyezett ADOMÁNY ládánál lesz lehetőségetek.  

A Pilis Trailt évek óta a futás, futók örömére szervezzük és hiszünk abban, hogy a nagy 

futóversenyek mellett szükség van a helyben szerveződő, baráti közösségek által életben tartott, 

családias, természetközelibb rendezvényekre is. 

 

Amit a versenyen kapni fogtok: 

� Rajtszám 

� Frissítést 

� SI időmérést 

� Depózási lehetőség Tahitótfaluba 

� Az első három férfi és női futónak külön díjazást 

  

NEVEZÉSI LAP 

Beérkezett nevezések - lista 

  



Tahitótfalu ellenőrző pont: 
 

 

  

Felszerelés 

A frissítőponton a természet védelme érdekében műanyag poharakat nem használunk, 
ezértkulacs vagy pohár legyen nálad! 

Kérünk minden jelentkezőt, hogy a versenyre feltöltött mobiltelefonnal jöjjön, amin a szervezők 
a verseny ideje alatt szükség esetén elérhetik. 

Időmérés 

Az időmérés dugókás rendszerrel történik, a dugóka letéti díja 5000 Ft. Kérjük, hogy pontos 
összeget hozzatok, egy darab 5000 Ft-os bankjegyet! Semmilyen más letéti díjat nem fogadunk 
el, a letéti díjat a verseny végén, a dugóka leadását követően adjuk vissza. 

Lehetőség van saját dugókával indulni, ez esetben a nevezéskor a megjegyzés rovatban 
küldjétek el dugókátok számát. 

Checklist a nagy napra: 

� feltöltött mobil 
� térkép 
� 5000 Ft-os bankjegy 
� kulacs vagy pohár 
� időben történő indulás, hogy legkésőbb 7,30-ra ott legyél 

Ami nem lesz: 

- szintidő 
- záróbusz 
- tusolási lehetőség 
  
Támogatóink, akik nélkül a verseny nem jöhetne létre 
 


