
RACE GUIDE 2022

SALOMON 
ULTRA-TRAIL HUNGARY



A verseny rendezőjeként köszöntelek a hatodik Salomon Ultra-Trail Hungary előtt! 
Zavaros időszakon vagyunk túl, két elmaradt UTH után most végre odaállhatnak a 
regisztrált futók a rajtvonalhoz.

Kérlek, figyelmesen olvasd el a Race Guide-ot, hiszen hasznos és számodra nélkü-
lözhetetlen információkkal töltöttük meg!

A verseny útvonalait úgy jelöltük ki, hogy érintse a Pilis és Visegrádi-hegység leg-
szebb részeit, de legyenek bennük nehéz és látványos szakaszok is. Figyelnünk 
kellett arra is, hogy olyan területeken haladjon, ahol tudunk frissítőpontokat üze-
meltetni (hidd el nekem, 1.650 embert etetni-itatni nem kis feladat...). 
Bár az útvonal legmagasabb pontja csupán 700 méteren van, sikerült „összeollóz-
ni” olyan részeket, hogy bármely távot teljesítsd is, büszke lehess magadra, amiért 
végig mentél. 
A négy táv négy különböző közönségnek készült, egyvalami közös bennük, a cél 
(no és persze a természet és a terepfutás szeretete), mely minden esetben a gyö-
nyörű Szentendrén van. Így bármely távon indulj is, a beérkezés örömét megosz-
tod majd a verseny összes résztvevőjével! 
Hiszek benne, hogy az UTH-val értéket teremtünk, és közben motivációt adunk 
rengeteg terepfutónak, tesszük mindezt úgy, hogy közben a legnagyobb figyelmet 
fordítjuk a természetre, az erdőre, mely otthont ad a versenyünknek. 

A 2022-es versenyen több változás, újdonság is van. A Salomon Visegrád Trail át-
került szombatra, és a Sibrik-dombról rajtol, a Lepence és a Skanzen frissítőpontok 
helye módosult (néhány száz métert), az ultra távokon két helyen lesz masszázs, a 
frissítőpontokat felszereltük női higiéniás termékekkel, Pilisszentlászlón, Visegrá-
don, a Pap-réten és a Skanzen frissítőpontok közelében mobil wc-k lesznek, és új 
helyre került a Versenyközpont. 

Remélem, a verseny után azt fogod mondani, hogy megérte a várakozást, és tet-
szett a verseny, az útvonal, a Pilis, elégedetten térsz haza, és talán 2023-ban ismét 
találkozunk Szentendrén. 

Kalandra fel!

Csanya

A TEREP A TE UTAD
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PROGRAM

2022. JÚNIUS 4. SZOMBAT

11:00 - 13:00 Salomon Visegrád Trail rajtcsomag felvétel - Versenyközpont
13:00 - 13:30 Buszok indulása a Salomon Visegrád Trail rajtjába  - Versenyközpont 
            melletti buszmegállóból
14:00 - 23:00 Salomon Ultra-Trail Hungary rajtcsomag 
          felvétel - Versenyközpont
14:00 - 01:00 Salomon Szentlászló Trail, Salomon Szentendre Trail rajtcsomag
          felvétel - Versenyközpont
15:00 Salomon Visegrád Trail rajt - Visegrád, Sibrik-domb
16:00 - 17:00 Salomon Kids-Trail Szentendre - Postás strand
18:00 - 22:00 Finisher Food - Étkezde
21:00 - Salomon Visegrád Trail szintidő vége
23:00 - 23:30 Salomon Ultra-Trail Hungary becsekkolás a rajtzónába, 
          kötelező felszerelés ellenőrzése - Duna korzó



2022. JÚNIUS 5. VASÁRNAP

00:00 - Salomon Ultra-Trail Hungary rajt - Duna korzó
01:00 - 01:30 Salomon Szentlászló Trail becsekkolás a rajtzónába, 
            kötelező felszerelés ellenőrzése - Duna korzó
02:00 - Salomon Szentlászló Trail rajt - Duna korzó
07:00 - 08:30  Salomon Szentendre Trail rajtcsomag felvétel - Versenyközpont
08:00 - 08:30 Salomon Szentendre Trail becsekkolás a rajtzónába, 
            kötelező felszerelés ellenőrzése - Duna korzó
09:00 - Salomon Szentendre Trail rajt - Duna korzó
13:00 - 22:00 Finisher Food - Versenyközpont
19:00 - Salomon Szentendre Trail szintidő vége
19:00 - Salomon Szentlászló Trail szintidő vége
20:00 - Salomon Ultra-Trail Hungary szintidő vége
20:00 - 21:00 Eredmény hirdetés - Szentendre, Duna korzó
22:00 - Versenyközpont, csomagmegőrző zár

PROGRAM 



1   VERSENYKÖZPONT
(Ferences Sportcsarnok, Áprily L. tér 3.)

RAJTCSOMAG FELVÉTEL
A rajtcsomag felvételhez hozd magaddal fényképes igazolványod. 

Chip letéti díj nincs, de a verseny feladása esetén is visszavárjuk 
az időmérő eszközöket a versenyközpontba!

EGYÉNI FRISSÍTŐ LEADÁSA
A Salomon Ultra-Trail Hungary és a Salomon Szentlászló Trail indulói a 

rajtcsomagjukban találják az egyéni frissítő tasakját (30x40cm) és az azonosító 
matricát. A tasakot felmatricázva a Versenyközpont emeletén tudod leadni.

Ne küldj előre folyadékot, cipőt, botot! 

EXPO 
Kiállítókról részletesen a 28. oldalon olvashatsz 

Nyitvatartás SZO: 11-24, V 7:00-20:00ig
 

MASSZÁZS
Masszőreink célbaérés után a Versenyközpont emeletén várnak (vasárnap).

3   RAJT - CÉL
(Duna korzó - Lázár cár tér és Bercsényi u. közötti terület)
A Visegrád Trail rajtja Visegrádon a Sibrik-dombon lesz!

CHECK IN
A rajt előtt egy órával, de legalább 30 perccel várunk a rajtzónába. 

A versenyen csak akkor indulhatsz, ha becsekkolsz a rajtnál! 
A rajtzónába lépésnél ellenőrizni fogjuk a kötelező felszerelésed!

MIT HOL TALÁLSZ SZENTENDRÉN?

2   CSOMAGMEGŐRZŐ
(Református Gimnázium Sportcsarnoka, Áprily L. tér 3.)

Bízd ránk csomagod, míg az ösvényeket járod! 
A csomagmegőrző szombat 11:00-tól vasárnap 22:00-ig tart nyitva.

A frissítőpontokról visszaérkező csomagod vasárnap 14 és 22 óra között itt tudod 

átvenni rajtszámod bemutatásával (UTH és Szentlászló Trail).



FINISHER FOOD
Célbaérés után meleg étellel várunk, 
melyet rajtszámod felmutatásával kapsz 
meg. Poharat hozzál!

SZOMBAT
4   KÖZÉTKEZDE (Bajcsy-Zsilinszky u)

17-22 óráig

VASÁRNAP
1   VERSENYKÖZPONT

12-22 óráig
Ha van saját tányérod, legyél zöld és 

ide hozd magaddal!

5   BUSZ - VISEGRÁDRA
(Izbégi elágazás buszmegálló)

13.00-13.30 között indulnak buszok 
 a Salomon Visegrád Trail rajtjába.

A buszt a rajtszámuk felmutatásával
tudják igénybe venni a Salomon 

Visegrád Trail versenyzői.

6   POSTÁS STRAND

SALOMON KIDS TRAIL
Szombat délután 16 órakor indul a buli! 

15:45-től tudod a gyerekedet 
benevezni, a bölcsődéseknek nyújtott 

minimum 2.000 Ft-os adománnyal. 

7   CÉL FRISSÍTÉS
(Lázár cár tér)

FRISSÍTÉS CÉLBAÉRÉS UTÁN
Folyadék frissítéssel várunk a befutó folyosó mellett. 

Kifújhatod magad, és szurkolhatsz a célbaérkezőknek.

WC
Szükség esetén találsz mobil WC-t a Lázár cár téren. 



5.

2.

1.

7.

3.

4.



1.  VERSENYKÖZPONT
2.  CSOMAGMEGŐRZÉS
3.  RAJT / CÉL
4.  ÉTKEZDE (VISEGRÁD TRAIL)
5.  BUSZMEGÁLLÓ
6.  POSTÁS STRAND
7.  CÉL FRISSÍTÉS, WC

7.

3.

RAJT ÉS BEFUTÓ ÚTVONALA
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EXPO

öltöző 
WC

öltöző
WC

öltöző
WC

info

öltöző, WC

WC

WC

Hello Trails 
Slovak Ultra Trail 
Dalmacija Ultra Trail
Terepfutás.hu 

EXPO

EGYÉNI FRISSÍTÉS - CSOMAGOK LEADÁSA
A csarnok emeletén tudod leadni, legkésőbb a rajtod előtt egy órával.
A visszahozott csomagokat vasárnap 14:00-22:00 tudod átvenni 
rajtszámod bemutatásával a csomagmegörzőben! 
(UTH és Szentlászló Trail)
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öltöző, WC

WC
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Hello Trails 
Slovak Ultra Trail 
Dalmacija Ultra Trail
Terepfutás.hu 

EXPO

MASSZÁZS
Vasárnap 12-21-ig, a csarnok emeletén, érkezési sorrendben tudod 
igénybe venni a masszázst. Iratkozz fel a masszőröknél!



FONTOS INFÓK A VERSENY ELŐTT

RAJTCSOMAG FELVÉTEL -
RAJTSZÁM

A rajtcsomagod fényképes igazolvány-
nyal tudod átvenni. Chip letéti díj nincs! 
A rajtcsomagban rajtszámot, óra alakú 
időmérő chipet, biztosítótűt, egyéni 
frissítő tasakot* és a választott ajándé-
kot (póló / csősál / karmelegítő) találsz.
A rajtszámot az egész verseny alatt jól 
látható helyen, elöl kell viselni. 
Felmutatásával kapod meg a verseny 
végén az ételt.
* UTH és Szentlászló Trail

CHIPES IDŐMÉRÉS - 
ONLINE EREDMÉNYEK

Időméréshez a chipet hozzá kell érinte-
ni az ellenőrzőponton található doboz-
hoz és csippannia kell! A versenyt akkor 
teljesíted sikeresen, ha minden ellenőr-
zőponton rögzítettél időt.
Az eredményeket online követheted itt:
ultratrail.hu/live
Ha szintidőn túl érkezel egy pontra, a 
személyzet elkéri az időmérő csipedet 
és számodra véget ér a verseny.

BECSEKKOLÁS - 
KÖTELEZŐ ELSZERELÉS

A rajtzónába már 1 órával a rajt előtt be 
tudsz csekkolni. Itt ellenőrizni fogják a 
kötelező felszerelésedet, amit a verseny 
végéig magadnál kell tartanod!  
Kérjük, hogy legkésőbb a rajt előtt fél 
órával érkezz meg! A rajtban még fon-
tos információkat mondunk neked  a 
várható időjárásról, az útvonal állapotá-
ról, egyéb tudnivalókról.



IDŐJÁRÁS

Az évnek ebben a szakában igen vál-
tozatos az időjárás: lehet sok napsütés 
és hőség, vagy egész napos eső, köd. 
Éjjel akár 5 fok alá is süllyedhet a hő-
mérséklet, míg a déli órákban nem ritka 
a 28 fok sem. Legyen nálad sapka vagy 
kendő. Ha érzékeny a bőröd, vigyél 
magaddal bőrvédő krémet (naptejet) 
is. Június 5-én a Nap 04:49-kor kel és 
20:41-kor nyugszik.

ITINEREK - 
ÚTVONALJELÖLÉS

Nem adunk előre kinyomtatott itinert, 
ha a verseny során szükséged lesz rá, le 
tudod tölteni a holnapról - a verseny-
kiírásnál találod! Ugyanez vonatkozik a 
szintmetszetre és a frissítőpontok helyé-
re is. A verseny útvonalát szalagozással 
jelöljük, helyenként irányító emberek 
vagy táblák segítik majd a tájékozódást, 
főúton való átkelést. Erre fokozottan 
figyeljetek ti is!

FRISSÍTŐPONT KÍNÁLATA
- MELEG ÉTEL

A frissítőpontokon vizet, Squeezy sport 
italt (narancs és citromos ízűt), kólát, 
aszalt gyümölcsöt, sós és édes kek-
szeket, csokoládét, banánt, almát, ko-
vászos uborkát, olivabogyót és sajtot 
kínálunk. 
Az UTH résztvevőinek Pilismaróton 
és Pilisszentlászlón, a Szentlászló Trail 
futóinak Pilisszentlászlón adunk meleg 
ételt. A frissítőpontokon egyszer hasz-
nálatos pohár nem lesz!

FONTOS INFÓK A VERSENY ELŐTT 



SALOMON ULTRA-TRAIL HUNGARY®

112 km, 4182 m+, szintidő 20 óra
rajt: vasárnap 00:00, Szentendre

rajtcsomag felvétel:  
szombaton 14-23 óra között 

5 ITRA pont               

ULTRA-TRAIL HUNGARY

PILISSZENTLÉLEK

PILISMARÓT

DÖMÖS

LEPENCE VISEGRÁD

PAP-RÉT

SKANZEN

PILISSZENTLÁSZLÓ

20, 2

100m

300m

500m

700m

111,1
KM

20,5 36,0 45,0 54,4 61,6 72,8 81,3 92,0 104,8

DOBOGÓKŐ

15,5 km 9,0 km 9,4 km 7,2 km 11,2 km 8,5km 10,7 km 12,8 km 6,3 km20,5 km

SALOMON ULTRA-TRAIL® HUNGARY    112KM / 4.182M+SALOMON ULTRA-TRAIL® HUNGARY    111,1KM / 4.182M+

Szint  (m+)
Nyitás Zárás

 
Ellenőrzőpont

  Összes Rész

Táv  (km)

Összes Rész

Folyadék 

Meleg étel 

Frissítés 

Elsősegély Zuhany, masszázs 

Szentendre 0 0 0  00:00 
Dobogókő 20,5  20,5 990

36,0
3:45 1:30

Pilisszentlélek 15,5  1495  505 6:352:45
Pilismarót 45,0   9  1697  202 8:103:45
Dömös 54,4 9,4  2141 444 9:504:45
Lepence  61,6  7,2 2617  483   11:355:30
Pilisszentlászló  72,8 11,2  3030  406  13:156:45
Visegrád 81,3 8,5  3079 49 14:407:30
Pap-rét  92,0 10,7  3609  530 16:358:40
Skanzen 104,8 12,8  4151  542 19:00 10:15
Szentendre 111,1  6,3  4182  31 20:0011:15

0
990

Egyéni frissítő

Frissítés
 



KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

VERSENY A VERSENYBEN
- PETZL LIGHTMARE 

A 112 km-es táv minden indulója részt 
vesz a Lajosforrás és Dobogókő közötti 
szakaszfutamon.
A leggyorsabb női és férfi teljesítő
1-1 db Swift RL lámpát nyer, 
melyet a vasárnap este 8-kor kezdődő 
eredményhirdetésen vehet át.

AJÁNLOTT FELSZERELÉS

EGYÉNI FRISSÍTÉS

1000 Ft készpénz (vészhelyzetben buszjegyre), váltóruha, napkrém, sapka

Pilisszentlélekre és Lepencére tudsz előreküldeni 
egyéni frissítést, 30*40 cm-es zacskóban. 
Ne küldj előre folyadékot, cipőt, botot! 
Frissítésed szombaton 23:00-ig adhatod le a 
versenyközpont emeletén.
A visszahozott csomagokat vasárnap 14:00-22:00 
között veheted át a csomagmegőrzőben!

Fejlámpa 

Fényképes igazolvány

Kabát 
a futó méretében

Min. 1l víztartály és pohár 
vagy min. 2 db 0,5 l kulacs

Mobil telefon 
bekapcsolt állapotban

Izolációs fólia 
min.140*200 cm



84 km, 3034 m+, szintidő 17 óra
rajt: vasárnap 02:00, Szentendre

rajtcsomag felvétel:  
szombat 14:00 - vasárnap 01:00

4 ITRA pont               

SALOMON SZENTLÁSZLÓ TRAIL 

SZENTLÁSZLÓ TRAIL

DÖMÖS

LEPENCE VISEGRÁD

PAP-RÉT

SKANZEN

PILISSZENTLÁSZLÓ

100m

300m

500m

700m

83,4
KM

20,5 26,7 33,9 45,1 53,6 64,3 77,1

DOBOGÓKŐ

6,2 km 7,2 km 11,2 km 8,5 km 10,7 km 12,8 km 6,3 km20,5 km

Frissítés
 

SALOMON SZENTLÁSZLÓ TRAIL    
83,4 KM / 3.034M+

Szint  (m+)
Nyitás ZárásEllenőrzőpont

  
Összes Rész

Táv  (km)

Összes Rész

Folyadék 

Meleg étel 

Frissítés 

Elsősegély  Zuhany, masszázs

Szentendre 0 0 0

 

2:00 
Dobogókő 20,5  20,5 990 6:05 3:30
Dömös 26,7 6,2  993 3 7:153:50
Lepence 33,9  7,2 1476  483   9:154:35
Pilisszentlászló  45,1 11,2 1882  406  11:055:45
Visegrád 53,6 8,5 1931 49 12:506:30
Pap-rét 64,3 10,7 2461  530 15:007:25
Skanzen 77,1 12,8 3003  542 18:00 8:25
Szentendre 83,4  6,3 3034  31 19:009:15

0
990

Egyéni frissítő



KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

Fejlámpa

Fényképes igazolvány

Kabát 
a futó méretében

Min. 1l víztartály és pohár 
vagy min. 2 db 0,5 l kulacs

Mobil telefon 
bekapcsolt állapotban

Izolációs fólia 
min.140*200 cm

VERSENY A VERSENYBEN
- LEKI HILLCLIMB  

A 84 km-es táv minden indulója részt 
vesz a Dömös és Prédikálószék közötti 
szakaszfutamon.
A leggyorsabb női és férfi teljesítő 1-1 
LEKI Micro Trail terepfutó botot nyer,  
melyet a vasárnap este 8-kor kezdődő 
eredményhirdetésen vehet át.

AJÁNLOTT FELSZERELÉS

EGYÉNI FRISSÍTÉS

1000 Ft készpénz (vészhelyzetben buszjegyre), váltóruha, napkrém, sapka

Lepencére tudsz előreküldeni egyéni frissítést, 
30*40 cm-es zacskóban. 
Ne küldj előre folyadékot, cipőt, botot! 
Frissítésed vasárnap hajnali 1-ig adhatod le 
a versenyközpontban. 
A visszahozott csomagokat vasárnap 14:00-22:00 
között veheted át a csomagmegőrzőben!



54 km, 1753 m+, szintidő 10 óra
rajt: vasárnap 09:00, Szentendre

rajtcsomag felvétel:  
szombat 14-23 és vasárnap 7:00-8:30

2 ITRA pont               

SALOMON SZENTENDRE TRAIL 

SZENTENDRE  TRAIL
VISEGRÁD

PAP-RÉT

SKANZEN

PILISSZENTLÁSZLÓ

100m

300m

500m

700m

53,5
KM

26,2 23,715,2 34,4 47,2
8,5 km 10,7 km 12,8 km 6,3 km15,2 km

SALOMON SZENTENDRE TRAIL
53,5 KM / 1.753 M+      

Szint  (m+)
Nyitás ZárásEllenőrzőpont

 Összes Rész

Táv (km)

Összes Rész

Folyadék 

 Meleg étel

Frissítés Elsősegély  

Zuhany, masszázs

 Visegrád  23,7  8,5  650  49 10:35  13:20

 Pilisszentlászló 15,2  15,2  601  601  10:00  11:45 

 Pap-rét  34,4  10,7  1180  530  11:25  15:20 

 Skanzen  47,2  12,8  1722  542  12:10 18:00 

 Szentendre 53,5  6,3  1753  31  13:00  19:00 

 Szentendre  0  0  0  0  9:00   

Frissítés



KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

Fényképes igazolvány

Kabát 
a futó méretében

Min. 0,5l víztartály és pohár 
vagy min. 1 db 0,5 l kulacs

Mobil telefon 
bekapcsolt állapotban

VERSENY A VERSENYBEN
- COMPRESSPORT 

CALF RUSH 

Az 54 km-es táv minden indulója részt 
vesz a Nagy-Villám és Borjúfő közötti 
szakaszfutamon.
A leggyorsabb női és férfi teljesítő 1-1 
db Compressport Full Leg-et nyer, 
melyet a vasárnap este 8-kor kezdődő 
eredményhirdetésen vehet át.

AJÁNLOTT FELSZERELÉS

1000 Ft készpénz (vészhelyzetben buszjegyre), váltóruha, napkrém, sapka



SALOMON VISEGRÁD TRAIL

30 km, 1078 m+, szintidő 6 óra
rajt: szombat 15:00, Visegrád

rajtcsomag felvétel:  
szombat 11:00-13:00

1 ITRA pont               

VISEGRÁD  TRAIL
PAP-RÉT SKANZEN

100m

300m

500m

700m

29,2
KM

26,210,1 22,9
10,1 km 12,8 km 6,3 km

SALOMON VISEGRÁD TRAIL
29,2 KM / 1.078 M+

Szint  (m+)
Nyitás Zárás

 
Ellenőrzőpont

 Összes Rész

Táv  (km)

Összes Rész

Folyadék

Meleg étel

Frissítés Elsősegély 

 Visegrád 0  0  0  0 15:00  

 Pap-rét 10,1  10,1  505  505  15:40  17:00 

 Skanzen  22,9  12,8  1047  542 16:15 20:00 

 Szentendre 29,2  6,3  1078  31  17:00  21:00 

  
Frissítés

 

Zuhany



KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

Fényképes igazolvány
Min. 0,5l víztartály és pohár 
vagy min. 1 db 0,5 l kulacs

Mobil telefon 
bekapcsolt állapotban

VERSENY A VERSENYBEN
- ROAD TO PARADISE! 

A 30 km-es táv minden indulója részt 
vesz a Hétvályús forrás és Skanzen fris-
sítőpont közötti szakaszfutamon.
A leggyorsabb női és férfi teljesítő 1-1 
Outdoor Paradise ajándék csomagot  
nyer, melyet a vasárnap este 8-kor kez-
dődő eredményhirdetésen vehet át.

AJÁNLOTT FELSZERELÉS

1000 Ft készpénz (vészhelyzetben buszjegyre), váltóruha, napkrém, sapka

BUSZ INDULÁS - RAJT

A Visegrádra tartó buszok a Versenyközpont melletti buszmegállóból indulnak 
13:00-13:30  között. A buszra rajtszámod felmutatásával szállhatsz fel. Kb. 45 perc 
alatt értek át Visegrádra a Sibrik-dombhoz. Lesz szép kilátás, lehet fotózni, 
de kerjük, hogy a falakra ne másszatok fel! 
Figyelem! A rajtban lesz mobil wc, de már nem tudsz vizet tölteni, ezt az indulás 
előtt ne feledd elintézni!



BIZTONSÁG

A verseny rendezőjeként felelősséggel tartozunk érted. Mindent megteszünk, ami 
csak tőlünk telik, de rád is hárul tennivaló!
 
Amit mi teszünk a biztonságodért: 
• Az átkeléseknél önkéntesek, polgárőrök segítik a biztonságos átjutást
• A frissítőpontok személyzete mindenben rendelkezésedre áll. Bármilyen 
          problémád is adódik, ne habozz segítséget kérni tőlük! 
• Az éjszakai szakaszokon fényvisszaverő szalagok segítik a haladásod. 
• A verseny ideje alatt mentő kíséri a mezőnyt, a célban állandó orvosi ügyelet 
          áll a rászorulók rendelkezésére. 

Még a legjobb futót is érheti baleset. Az éjszakai futás, a terep adta nehézségek 
és a táv mind-mind hozzájárul a lehetséges balesetekhez. Nem győzzük hangsú-
lyozni, hogy a Salomon Ultra-Trail Hungary nem egy szokványos futóverseny! 

Ahhoz, hogy elkerüld a baleseteket, KÉRJÜK a következőket tedd: 
• A Pilis, bár középhegység, mégis érhetnek meglepetések. Itt nem tudsz 
          felszállni a metróra, ha már nem megy a futás..., ha elfáradtál, ne tétovázz
          pihenni a frissítőpontokon! Néhány perc pihenés és a kedvedre való étel 
          elfogyasztása után folytasd a versenyt!
• Öltözékeddel kövesd a hőmérséklet változásait, ne halogasd a le- és felöltözést!
• Ha több száz méter óta nem láttad az útvonaljelölő szalagokat, valószínűleg  
          letértél az útvonalról. Fordulj meg és menj vissza az utolsó látott jelzésig!
• Soha ne hagyd el az ösvényeket!
• A kötelező felszerelés mindig legyen nálad!
• Ha viszel magaddal, ügyelj rá, hogyan használod botjaidat, főleg a verseny első
          szakaszán, mikor még a teljes mezőny együtt halad!
• Ne feledd, minden résztvevő kötelessége segíteni a bajba jutott futót!  

Mit tegyél, ha bajba kerülsz? 
Hívd a verseny központi számát: +36-30-250-1085 (rajtszámodon is megtalá-
lod), ne habozz, értesíteni minket, ha bajba kerültél! A segélyhívás után, kövesd 
a kapott utasításokat. Ha mozgásképes vagy, indulj a megbeszélt pont felé, mi is 
indulunk érted. Ha mozgásképtelen vagy, próbáld felvenni az összes nálad lévő 
ruhát, amilyen gyorsan csak tudunk, ott leszünk érted. 
Ha feladni kényszerülsz a versenyt, leggyorsabban busszal tudsz visszajutni a 
célba. A legtöbb frissítőpont közelében található buszmegálló, a Crew segít 
megtalálnod a megállót. Erre az esetre legyen nálad 1000 Ft készpénz!



DRUKKEREKNEK 
AUTÓS KÍSÉRŐKNEK, KIRÁNDULÓKNAK:
• A dömösi és a pap-réti frissítőpont autóval nem érhető el, mindkét esetben 
   30 perc sétára készüljön, aki ott szeretne szurkolni.
• Futódnak csak a verseny frissítőpontjain adhatsz egyéni frissítést.
• Parkoláskor kérjük figyelj arra, hogy az adott település életét és a futókat a 
           lehető legkevésbé zavard! Pilisszentlászlón a Béke u. végében van egy  
   nagyobb parkoló, ahol megállhatsz.
• A keletkező szemetet vidd magaddal, ne terheld vele a frissítőpontot!
• Tartsd be az erdőlátogatás szabályait: ne szemetelj, ne gyújts tüzet és ne térj le 
           a kijelölt turistaútvonalról!

Elkészítettük a Salomon UTH® Google térképét. Megtalálható rajta az összes 
frissítőpont, a Versenyközpont, a FNSHR étterem, a poggyászmegőrző, a rajtok, a 
cél, illetve a Salomon Visegrád Trail rajtjába induló busz megállója. A frissítőpon-
tok nyitvatartása és szolgáltatásai a pont piktogramra (pohár, kanál-villa) kattintva 
érhetőek el. Ugyancsak a pontra kattintva, és az útelágazás piktogramot választva 
útvonalterv is készíthető.  

A KULTÚRA ÉS LÁTNIVALÓK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK:
• A 24-25. oldalon ízelítőt adunk Szentendre és Visegrád látnivalóiból, 
            de mindkét várost érdemes csak úgy, barangolva felfedezni.
• Bővebb felvilágosítást a látnivalókról Szentendrén a Dumtsa Jenő u. 22. szám  
           alatti Turinformban, Visegrádon a Palotaházban lévő Turisztikai 
           fogadóépületben (Királyi Palota melletti buszmegállónál) vagy 
           a Versenyközpontban az Információs standon kaphatsz.

A TÉRKÉPET IDE KATTINVA ÉRED EL!

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1HWlgyjjLI6PMbZk5nVS7ox6kkEu1aqoB&ll=47.731541177093256%2C18.949549649999994&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1HWlgyjjLI6PMbZk5nVS7ox6kkEu1aqoB&ll=47.731541177093256%2C18.949549649999994&z=12


AJÁNLOTT ÉTTERMEK

Szamos Cukrászda
(Dumtsa Jenő u. 14)

Görög Kancsó
(Duna korzó 9.)

Levendula Kézműves Fagylaltozó
(Fő tér 8.)

Trattoria Cardinale
(Duna korzó 7.)

Maestro Étterem és Kávézó
(Duna korzó 5.)

Promenade Vendéglő
(Futó u. 4.)

http://szamos.hu
http://cardinale.hu
http://gorogkancsoetterem.hu
http://levendulafagylaltozo.hu
http://promenade-szentendre.hu
http://maestroszentendre.eatbu.com


PARKOLÁS

Szentendre Parkolási Térkép

kijelölt parkoló
parking

buszparkoló
parking for buses

III. parkolási díjzóna
parking zone 3

mobil parkolás
mobil parking in zone 3:

+36 20/30/70 763 2013

II. parkolási díjzóna
parking zone 2

mobil parkolás
mobil parking in zone 2:

+36 20/30/70 763 2012

ingyenes parkoló
free parking zone

parkoló automata
parking meter

parkoláshoz fontos útvonalak
important routes for parking

lakóövezeti utcák
(parkolás a KRESZ szabályai szerint)
residental area
(parking by traffic rules)

Jelmagyarázat

PA

C

C

PA

Fő tér
Main Square
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Tourinform iroda
Tourist information office

Duna

Da
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be

engedély köteles utcák
(nem parkoló terület)
permission is required
(non-parking areas)

Paprikabíró u.

Bajcsy-Zs. u.

Péter-Pál u.
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u.

Rákóczi u.

Szent István u.
Bükkös part

Bükkös part Jókai M. u.

Kert u. Duna korzó

Du
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 k
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zó

Bolgár u.

Ko
ssuth L. u.

Római sánc k.

Ko
ssuth L. u.

Kucsera
 F. u.

Bükkös part
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rka
 u.

Vasúti Villasor

Ka
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k 

u.

Budapest

Visegrád

Ady E
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re 
út

A fizetős zónák 
hétvégén is azok!



LÁTNIVALÓK SZENTENDRÉN 
Szentendrét a művészetek városának is 
hívják. Különleges hangulatú 
belvárosában sok a látnivaló. Fedezd 
fel a macskaköves utcákat, sikátoro-
kat, múzeumokat, nézd meg a várost a  
Templomdombról!

Kedvenceink a sétálóutca, amely 
Szentendre első polgármesteréről, 
Dumtsa Jenőről kapta a nevét,

és a feledhetetlen 
Kovács Margit 
Kerámiamúzeum.
(Vastagh György u. 1.)

a Marcipán Múzeum
(Dumtsa Jenő u. 12-14.)



LÁTNIVALÓK VISEGRÁDON 
Igazán sok látnivaló van Visegrádon, és 
nemcsak a híres épületek! 
Sétáljatok végig a hangulatos utcákon, 
fotózzátok a mindig csodálatos 
Dunakanyart! 
Nézzétek meg a Királyi Palotát és a Má-
tyás Király Múzeumot. 
Próbáljátok ki a Bobpályát! 

Kedvenceink a 
Történelmi Játszópark 
(Fő u. 4-6.)

a Fellegvár
(Várhegy)

és természetesen a 
Salamon-torony.



EXPO 
A Terepfutás.hu standján megvásárolhatod a legmenőbb autómatricákat, 

a verseny bögréit, és UTH képeslapot.
Az Outdoor Paradise boltjában a Salomon és Compressport cuccok, Garmin órák, 

Petzl fejlámpák, Squeezy gélek és szeletek 
szinte teljes választéka vár.

Ha fontos neked a design és a minőség, 
ismerkedj meg a Rudy Project szemüvegeivel. Kérdezd a legújabb cipőkről, 

órákról és botokról a szakértőket a Salomon, a Garmin és a Leki sátránál. 
Partnerversenyeink közül idén a Hello Trails, Dalmacija Ultra Trail

 és a Slovak Ultra Trail standjával találkozhatsz.

Nyitvatartás: június 4-én, 11:00-24:00ig
június 5-én, 7:00-20:00ig 



PARTNEREINK 

több mint gépkölcsönző
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ultratrail.hu    hello@ultratrail.hu


