
V. Avalon-Nomád Jótékonysági Mikulás Futás 
december 08-án, a Nomád Sport Outdoor Sportbolt- 

Hálózat és Webáruház támogatásával! 

Cél: 
- Sportolási és versenyzési lehetőség megteremtése amatőr és profi sportolók, valamint az 

általános- és középiskolák diákjai és szüleik részére. 

- A futás népszerűsítése. 

- A Nomád Terepfutó Suli diákjainak támogatása. 

A nevezésekből befolyt összeget a suli diákjainak felszerelésére, a versenyekre való utazásukra és 
terembérleti díjakra költjük majd. 

A verseny rendezője: Nomád Sport Alapítvány és Avalon Park 

Zámbori Zoltán: 0630/4299916 (nomadathos@gmail.com) 

Időpont: 2019. december 08. vasárnap, 10 óra 
Helyszín: Miskolctapolca, AVALON PARK. Rajt és cél az Avalon Park bejárata melletti út. 
Nevezési díj nincs, adományt lehet befizetni a gyerekfutamra (2000 m): 1000 Ft, de nagyobb összeget 
is szívesen elfogadunk. 
A 8 km-es terepfutásra: 3000 Ft ami szintén a kihelyezett adománygyűjtő ládákba befizethető. 
A nevezés a helyszínen 10:30-ig lehetséges. 

A verseny menete: 
A verseny távja 2 km aszfalt út, valamint 8 km-es túlnyomó részt erdei utakon, jelzett turistaúton. 

8 00 -tól Rajtszám osztás 

11. 00 A 8 km-es terepfutás 

rajtja Helyszín: Az Avalon 

Park bejárata. 11 10 A 2 km-es 

táv rajtja 

12. 30 Eredményhirdetés 

A verseny útvonala: 

8 km-es táv útvonal: Rajt Miskolctapolca, Avalon Park felső bejárata. Innen a mezőny a kőbánya 

irányába indul, majd 800 m aszfaltos szakasz megtétele után jobbra kanyarodik a piros – jelzésen és 
ezen a jelzésen marad egészen a Szederbokor nevű helyig, az esőházig. Itt balra kell kanyarodni, a 



sárga kerékpáros jelzésre, majd rövid lejtős szakasz megtétele után élesen balra fordul az út a piros – 
és a zöld - jelzésekre. Egy rövid emelkedő leküzdése után jobbra kell tovább haladni, a piros – 
jelzésen. Nagykőmázsánál balra kanyrodva újra az aszfaltos útra tér át és az aszfalton visszaérkezik a 
célba, az Avalon Parkhoz. 

Az útvonal végig jelzett turistaúton halad. A versenyzők tájékozódásának segítése érdekében 
néhány szakaszon kiegészítő szalagozást alkalmazunk. A szalagokat a rendezvény előtti 
napon helyezzük ki, és a rendezvényt követően össze is szedjük. Az ellenőrző pontokon 
szelektív hulladékgyűjtő zsákokat helyezünk el és az összegyűjtött hulladék elszállításáról 
gondoskodunk. 1 ponton lesz frissítőállomás, az esőháznál (kb. féltávnál). 

A 2 km-es gyermekfutam útvonala: 

Az Avalon Park bejáratánál kialakított rajt-cél terület felállított rajtkaputól indul a mezőny. Tömegrajt 
lesz, minden versenyző egyszerre indul. A verseny útvonala az Avalon Park és a kőbánya közötti 
aszfaltos úton kerül kijelölésre. 

Eredményhirdetés: 12:30 

A 8 km-es táv díjazása: 
Megadott korosztályonként az első 3 helyezett kerül díjazásra külön női és férfi kategóriában: 

A kategóriák első 3 helyezettje érem és oklevél mellett az Avalon Park és a Nomád Sport Outdoor 
Sportbolt-Hálózat és Webáruház által felajánlott nyereményekkel is gazdagodhat: 

3 kategóriában kerülnek értékelésre: 

1. 12-14 évesek Férfi – Női külön. 

2. 15-17 évesek Férfi – Női külön. 

3. 18 év fölött abszolút felnőtt Férfi – Női külön 

I. helyezett: Avalon Park ajándékcsomag 

II. helyezett: Nomád Sport ajándékcsomag 

III. helyezett: Nomád Sport ajándékcsomag 

A 2 km-es gyermekfutam kategóriái: 

6 kategóriában kerülnek értékelésre: 



1. 7-8 évesek (1-2. osztályosok) Fiú – lány külön. 

2. 9-10 évesek (3-4. osztályosok) Fiú – lány külön. 

3. 11-12 évesek (5-6. osztályosok) Fiú – lány külön 

4. 13-14 évesek (7-8. osztályosok) Fiú – lány külön 

5. 15-16 évesek (9-10. osztályosok) Fiú – lány külön 

6. 17-18 évesek (11-12. osztályosok) Fiú – lány külön 

Gyermekek díjazása: 

Minden kategória első fiú és lány helyezettje Avalon Park ajándékcsomagot kap, míg a második és 
harmadik helyezettek Nomád ajándékcsomagban részesülnek. 

A futás a rendezvénynek megfelelően Mikulás sapkában történik, melyet minden sportoló megtarthat 
emlékbe. 

A versenyközpontban felállított sátorban szaktanácsokkal látjuk el az érdeklődőket a terepfutás 
valamennyi kérdéskörével kapcsolatban. 

Mindenkit szeretettel vár a szervezőbizottság! 

Fussunk együtt!
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