
  

Versenykiírás 
 

Juhos Gábor Trianon-(ultra)maraton – 2023 
 
 

 

 

Időpont:         2023. június 4. vasárnap 
 
Trianon-maraton versenyek:  JG-TM 2023-33. - Ipolytarnóc-Balassagyarmat  43 km 
     JG-TM 2023-1.  - Nagycenk-Sopron   43 km 
     JG-TM 2023-17.  - Dombegyház-Gyula   44 km 
Trianon-ultramaraton versenyek: JG-TM 2023-34.  - Vámosmikola-Balassagyarmat  49 km 
     JG-TM 2023-27.  - Hidasnémeti-Sátoraljaújhely  50 km 
     JG-TM 2023-23.  - Tiszabecs-Csenger   47 km 
     JG-TM 2023-11.  - Siklós-Mohács   58 km 
 
Trianon-(ultra)maraton rajt, és versenyközpontok: Később kerülnek kijelölésre. 
 
Trianon-félmaraton rajt: Az egyes versenyek egyedi versenykiírásában 

kerülnek meghatározásra. 
   
Trianon-emlékfutás rajt: Az egyes versenyek egyedi versenykiírásában 

kerülnek meghatározásra. 

 

Cél és versenyközpont Trianon-(ultra)maraton, 

félmaraton és emlékfutás:    Később kerülnek kijelölésre. 

 

 

Versenyszámok - kategóriák 
 

Rajt Táv Kategória Korosztály 

8:35 
 

(7:05) 

Trianon-
ultramaraton 

47-50 km  
(57,5 km) 

Felnőtt női 2007-ben vagy azelőtt 

Felnőtt férfi 2007-ben vagy azelőtt 

Csapat (4 fős váltófutás) 2007-ben vagy azelőtt  

9:35 
Trianon-maraton 

43-44 km 

Felnőtt női 2007-ben vagy azelőtt 

Felnőtt férfi 2007-ben vagy azelőtt 

Csapat (4 fős váltófutás) 2007-ben vagy azelőtt  

11:35 
Trianon-félmaraton 

22,1 km 

Felnőtt női 2007-ben vagy azelőtt 

Felnőtt férfi 2007-ben vagy azelőtt 

15:35 
Trianon-emlékfutás 

1920 m 

Gyermek leány 2009-ben vagy után születettek 

Gyermek fiú 2009-ben vagy után születettek 

Abszolút (1 szülő + 1 gyermek) a gyermek 2013-ban vagy után 
született 



Szenior 1957-ben vagy előtte született 

 

Időrend 

(Nevezni 2023. június 3-án 12:00 óráig lehet. Rajtszámok átvétele legkésőbb az adott futam rajtja 

előtt 30 perccel lehetséges.) 

07:00   Versenyiroda (ultramaraton) nyit 

08:30   Megnyitó Trianon-ultramaraton 

08:00   Versenyiroda (maraton) nyit 

09:30   Megnyitó Trianon-maraton 

10:00   Versenyiroda (félmaraton) nyit 

11:30   Megnyitó Trianon-félmaraton   

14:30   Versenyiroda (emlékfutás) nyit  

15:30   Megnyitó Trianon-emlékfutás  

 16:00   Zárás, eredményhirdetések 
 
   
Nevezési díj: 

 

        Versenyszámok       Nevezési díjak és befizetésük 

         május 31-ig        Helyszínen 

Trianon-emlékfutás        Ingyenes         Ingyenes 

Trianon-(ultra)maraton - Egyéni         1.920 Ft     1.920 + 1.000 Ft 

Trianon-(ultra)maraton - Csapat         6.000 Ft     6.000 + 2.000 Ft 

Trianon-félmaraton         1.500 Ft      1.500 +     500 Ft 

 

Nevezés módja:  

 Online a www.mvsz.hu weboldalon, illetve az onnan letöltött nevezési lapon, amelyet a 

Magyarok Világszövetsége mvsz@mvsz.hu e-mail címre kell beküldeni 

 

 

Rajtszámok átvétele: 

 2023. 06. 04-én (a verseny napján) a versenyközpontokban, legkésőbb az adott futam rajtja 

előtt 30 perccel 

Nevezési díj megfizetési módja: 

 Átutalással az alábbi bankszámlára: 

           Kedvezményezett: Magyarok Világszövetsége 
           Bank, számlaszám: MKB Bank, 10300002-20102159-00003285 
 

http://www.mvsz.hu/
mailto:mvsz@mvsz.hu


           Közleményben kötelezően fel kell tüntetni az alábbiakat: 
 a nevezett nevét 
 a verseny nevét és a kategóriát 
 születési dátumot 

 Személyesen az MVSZ székházában (1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3., munkanapokon 9-
17 óra között, illetve a verseny napján a versenyközpontokban, legkésőbb az adott futam 
rajtja előtt 30 perccel. 

A BEFIZETÉS/ÁTUTALÁS IDŐPONTJÁBAN ÉRVÉNYES NEVEZÉSI DÍJAT KELL MEGFIZETNI, 
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ MIKOR TÖRTÉNT! 

Átutalással megfizetett nevezési díjakról áfás számla igényét, kérjük a teljesítést követő 3 
munkanapon belül jelezze felénk írásban az mvsz@mvsz.hu e-mail címre, a számlázáshoz 
szükséges adatok megküldésével. A határidőn túl beérkezett igényeket nem áll módunkban 
teljesíteni! 

A nevezési díj magában foglalja: 

Trianon-maraton, Trianon-ultramaraton és Trianon-félmaraton 

 a versenyen való részvételi jogot 

 az eseményre készülő egyedi befutóérmet 

 az eseményre készülő egyedi emléklapot (lásd lennebb) 

 kézi időmérést 

 frissítést 

 útvonal és technikai biztosítást 

 orvosi felügyeletet 

 csomagszállítást a rajt és a cél között 

Versenyközpont:              

A versenyközpontok pontos helye és javasolt megközelítése az egyes versenyek egyedi 
versenykiírásában lesz megtalálható. Az egyedi versenykiírások legkésőbb 2023. február 26-ig 
nyilvánosan elérhetők lesznek. 
   
Öltöző, ruhatár, mosdó:   
A versenyközpontokban kerülnek kialakításra. Az ultramaraton, a maraton és a félmaraton 
versenyek részvevőinek a rajt és a cél között csomagszállítást biztosítunk. 
 
Útvonal:                              

A pontos útvonalak az egyes versenyek egyedi versenykiírásában lesznek elérhetők. A tervezett 
útvonalak: 

JG-TM 2023-1.  - Nagycenk-Sopron  
Nagycenk-Kópháza-Harka-Brennbergbánya-Újhermes-Istvánakna-Ágfalva-Sopron (Hűségzászló) 
 
JG-TM 2023-11. - Siklós-Mohács  
Siklós (vár)-Nagyharsány-Beremend-Magyarbóly-Kislippó-Lippó-Majs-Sátorhely-(Mohácsi Nemzeti 
Emlékhely)-Kölked-Mohács 

mailto:mvsz@mvsz.hu


 

JG-TM 2023-17. - Dombegyház-Gyula 
Dombegyház-Kevermes-Lökösháza-Elek-Gyula (vár) 

JG-TM 2023-23. - Tiszabecs-Csenger  
Tiszabecs-Uszka-Magosliget-Kispalád-Kishódos-Nagyhódos-Garbolc-Méhtelek-Rozsály-Zajta-
Csengersima-Szamosbecs-Csenger 
 
JG-TM 2023-27. - Hidasnémeti-Sátoraljaújhely  
Hidasnémeti-Zsujta-Abaújvár-Kéked-Hollóháza-Füzérkomlós-Filkeháza-Pálháza-Mikóháza-
Széphalom-Sátoraljaújhely (Magyar kálvária) 
 
JG-TM 2023-34. - Vámosmikola-Balassagyarmat 
Vámosmikola-Tésa-Bernecebaráti-(Honok)-Parassapuszta-Hont-Drégelypalánk-Ipolyvecse-Dejtár-
Ipolyszög-Balassagyarmat 
 
JG-TM 2023-33. - Ipolytarnóc-Balassagyarmat 
Ipolytarnóc-Litke-Ráróspuszta-Nógrádszakál-Ludányhalászi-Szécsény-Őrhalom-Balassagyarmat 

Térképeken lehet tájékozódni.    

 

Részvételi feltételek: 

Részvételre jogosultak azok a futók, akik a nevezésre megszabott határidőig jelentkeznek és a 
nevezési díjat legkésőbb a verseny rajtja előtt 30 perccel befizetik. A versenyre való nevezéssel a 
versenyszabályzatot elfogadják, és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A verseny előtt 
orvosi vizsgálat nem lesz! 

 
A Trianon-maratonon 16 évnél fiatalabb versenyző nem indulhat! A 18 év alattiak kizárólag a 

szülők írásbeli engedélyével versenyezhetnek! 
 
Díjazás: 
 

A Trianon-maraton és a Trianon-félmaraton távon nemenként az 1-3. helyezettek érem- és 

oklevél-díjazásban részesülnek. Valamennyi részvevő emléklapot kap. A Trianon-maraton 

1. helyezett női és férfi versenyzője, valamint a győztes csapat serleg-díjazásban részesül. 

A Trianon-félmaraton és a Trianon-emlékfutás távon kategóriánként az 1-3. helyezettek 

érem- és oklevél-díjazásban részesülnek. Minden versenykategória 1-7. helyezettje 

Díszoklevelet (lásd lennebb) is kap. 

A Trianon-(ultra)maraton versenyek 1-3. helyezettjeit meghívást kapnak (ingyenes indulási 

lehetőséggel) a 2023. október 23-án, az Esztergom-Budapest útvonalon (50 km) 

megrendezésre kerülő szuperdöntőre.  

 
Általános Információk: 
 

1. A nevezés során kiadott rajtszámokat a versenyzők kötelesek a mellrészen, jól látható 
módon viselni. 

2. Minden versenyzőt csak a versenykiírásban megjelölt kategóriájában értékeljük! 

3. Nevezni az egyes futamokra online, 2023. június 3-án 12:00 óráig lehet. 

4. A Trianon-emlékfutás 1920 méter. Frissítő a célban. 

http://bbu.hu/ckfinder/userfiles/files/alagut_futas_utvonalak_futoknak_01_06.pdf


A Trianon-maraton futás 43-44 km.  Frissítő kb. 5 kilométerenként és a célban. 

A Trianon-ultramaraton futás 47-57 km. Frissítő kb. 5 kilométerenként és a célban. 

A Trianon-félmaraton futás 21,1 km. Frissítő kb. 5 kilométerenként és a célban. 

5. A Trianon-(ultra)maraton és a Trianon-félmaraton minden befutó versenyzőjének 
eredményét kézi időméréssel rögzítjük, a Trianon-emlékfutásnál időmérés nincs. 

6. A nevezési díjak: a Trianon-(ultra)maraton esetében  

Egyéniben               1.920 Ft (a helyszínen +1.000 Ft) 

Csapatban (4 fő)    6.000 Ft (a helyszínen + 2.000 Ft) 

                               a Trianon-félmaraton esetében 1.500 Ft (a helyszínen + 500 Ft)  
    

7. A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

 
A családi futás szabálya: 
 

 Egy szülő és gyermeke (aki 2013-ban vagy azután született) együtt teszi meg az emlékfutás 
távját és egymás kezét fogva futnak be a célba. 

 
 
Egyéb tudnivalók: 
 

A rajtszám átvételével minden versenyző tudomásul veszi, hogy: 
 

● a versenyen saját felelősségére vesz részt; 

● egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozza; 

● hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet melyek a 

rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül 

felhasználásra kerülhetnek; 

● az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját vagy szintidejét, rajtszám nélkül fut, az 

kizárásra kerül. 

 
Az esemény helyszínén kereskedelmi- és reklámtevékenység csak az MVSZ előzetes 

engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető! 
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

 
JÓ FELKÉSZÜLÉST! 

 

További információk: 
www.mvsz.hu  
https://www.facebook.com/trianonmaraton2020km  
 

 
A Juhos Gábor Trianon-(ultra)maraton Országos Szervező Bizottsága fenntartja a versenykiírás 

változtatásának jogát, azzal a kikötéssel, hogy az 2023. április 1-je után semmiképpen nem 
változik. 

http://www.mvsz.hu/
https://www.facebook.com/trianonmaraton2020km

