
„Semmelweis 250 gyorsasági mászóverseny” 
Balatonfüred 2020. 

 
A Balatonfüredi Extrém Kalandparkban 

 

 

A verseny időpontja: 2020. június 15-tól 2020 agusztus 30-ig 

 

Helyszín: H-8230 Balatonfüred, HRSZ 051/5. A 71-es úton Tihany felé a körforgalom után jobbra, a 

Tihanyi műútról a Nagyfenyődűlő utcába bekanyarodva. (http://kalandparkbalaton.hu/) 

 

Nevezési feltétel: Semmelweis Egyetem munkavállalói és hallgatói jogviszony – igazolás felmutatása 

mellett. 

Nevezés: Extrém kalandpark FB oldalán időpont foglalással 

Nevezési díj: Ingyenes: 2 gyakorló és egy mért mászásra van lehetőség a lefoglalt időponttól számított 30 

perc időkeretben. Mindig a 3. mászás idejét mérjük. 

Verseny:  

A versenyt amatőr és profi kategóriában írjuk ki. A kategóriát a versenyző választja ki. Egy versenyző a 

teljes versenyidőszak alatt csak egy kategóriában indulhat.  

A helyszíni adategyeztetésnél a mászás előtt kell megjelölni a korosztály és a kategória besorolást, 

személyazonosításra alkalmas érvényes igazolványt kérünk. 

A verseny gyorsasági függőleges rekord falon (15,5 méter) rendezzük, két útvonal került kialakításra a 

világkupa versenyek hivatalos fogásain, amatőr kategóriában extra fogásokkal. Izoláció 

nincs. 

A teljes falmagasság 18 méter, a mászás új, szabványos gyorsmászó fogásokon történik. 

Rendezésért felelős: Gyurkó Gábor (+36-30-968-5579) alpins@t-online.hu 

Korosztályok:   

  

Felnőtt kategóriában betöltött életkor 18-29 éves között 

                                                             30-39 éves között 

                                                             40-49 éves között 

                                                             50-59 éves között 

                                                             60+ 

Minden kategóriában külön értékeljük a férfi (fiú) és női (lány) versenyzőket! 

Díjazás: érem (első 3 helyezett), oklevél (első 6 helyezett) Az érmeket és okleveleket szeptemberben 

postán küldjük el. 

Minden, az útvonalat teljesítő oklevelet kap az időeredmény igazolásával. 

 

Lebonyolítás:  

Minden nevezett versenyzőnek két gyakorló mászásra, valamint egy mért időeredményű mászásra 

van lehetősége. A két gyakorló mászás igénybevétele a versenyző döntése. 

A mért időeredményű mászásról videofelvétel készül, ami megjelenik az Extrém kalandpark 

facebook oldalán és ez mutatja a verseny hivatalos állását. 

http://kalandparkbalaton.hu/


Van lehetőség egy másik időpont foglalása után javítani az eredményen. 

Egyszerre minden versenyzőnek csak egy időpont foglalása lehetséges. Időpontfoglalásra nem 

megjelenő versenyzőt a versenyből kizárjuk. 

Az időmérés kezdete a láb elemelkedése a talajtól, vége pedig a piros gomb megnyomása az útvonal 

végén. 

A mászó falon kizárólag a versenyzés céljából elhelyezett mesterséges fogások használhatók, egyéb 

könnyítések nem megengedettek. 

A nevezési feltételek elfogadásával a versenyző elfogadja a nevezési feltételeket, a vele kapcsolatos 

adatkezeléshez hozzájárul, valamint engedélyezi a róla készült felvételek nyilvános 

megjelenítését. 

 

A versenykiírásban nem érintett kérdéskörök az MHSSZ versenyszabályzata szerint történnek. 

Az időrend tájékoztató jellegű (pl. időjárás befolyásolhatja), a változtatás jogát fenntartjuk!  

A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat! 

A versenyt támogatja a Petzl magyarországi képviselete a Gránit Design Kft valamint MHSSZ 

 

 

Minden versenyzőt, családtagot, érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 


