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          Gyöngyösi Tájfutó Klub 

         rendezősége 

Gyöngyös, 2015. szeptember 13.      
 

 

Időpont:   2015. október 11. (vasárnap) 

Helyszín:   Pálosvörösmart térsége – „Rolling Stones” 

Meghatározás: Egynapos, egyéni, normáltávú regionális rangsoroló verseny. 

Rendező:   Gyöngyösi Tájfutó Klub – www.gytk.hu  

Versenybíróság: 

Elnök: ifj. Kiss György 

Pályakitűző: Dékány Szilvia  

Ellenőrző bíró: Urbán Imre 

 

Kategóriák: 

  

  

F/N 10D, 12C,D, 14B, 15-18C, 16B, 18B, 21B,Br 

F/N 35B, 45B, 55B, F65B  

Nyílt Kezdő, Nyílt Technikás 

Nevezés:   E-mailben a nevezes@gytk.hu címen. 

Nevezési határidő:  2015.10.04. (vasárnap) 

A nevezéshez kérjük megadni: Név, Kategória, Egyesület, SI-dugó száma 

(utóbbi kettőt csak, ha van) 

A beérkezett nevezéseket 2 napon belül visszaigazoljuk, ellenkező 

esetben kérjük megismételni! 

A nevezési határidőt kérjük szigorúan betartani, mert bár a késett 
nevezésekért pótdíjat nem számolunk fel, azonban a helyszínen kizárólag a 
rajtlistában szereplő üres helyek erejéig lehet nevezni!  

Költségek: 

    nevezési díj   F/N 14 kategóriáig, Nyílt - 700 Ft/fő 

Egyéb kategóriákban - 1000 Ft/fő  

    dugóka bérleti díj 300 Ft/fő, FN14 korcsoportú kategóriák felett. 

A helyszínen, készpénzben rendezendő. 

Szállás: Szervezett szállás nincs. 

http://www.gytk.hu/
mailto:nevezes@gytk.hu
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Szállítás: Szervezett szállítás nincs, a tervezett Versenyközpont Volán járattal kb. 

800 m-re megközelíthető. 

Díjazás:   Az 1-3 helyezettek díjazását a megyei szövetségek intézik.  

Terep: A „Rolling Stones”-ra jellemző markáns domborzati formák, mély völgyek, 

nagy, lapos hegygerincek, meredek hegyoldalak metsződésekkel-

szárazárkokkal helyenként szabdalva (tszf. 300-700 m). Jellemző a 

területre a vulkanikus működés eredményeként a nagyobb 

sziklaalakzatoktól kezdve a futást, talajfogást nehezítő apró kövekig 

sokféle méretű andezit kőzet. A növényzet a magasabban fekvő részeken 

jellemzően jól futható tölgyerdő, ám az alacsonyabban található, déli 

fekvésű melegebb területek gyakran durva nyílt területek egybefüggő 

bozótfoltokkal tarkítva. Az úthálózat néhol elég sűrű, máshol igen gyér. 

 A 2014. évi Hungária Kupa 4-5. napi terepe. 

Térkép:  2014-ben helyesbített/felülvizsgált, a versenyre átnézett 1:10 000 

méretarányú 5 m-es alap szintközzel.  

Tervezett "0" idő:  11 óra. 

Pontérintés igazolása: A versenyen SI rendszert fogunk használni. Dugóka bérleti díj 300 Ft/fő, 

FN14 korcsoportú kategóriák felett.  

Egyéb:  A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

 A befutó versenyzők frissítőt kapnak. 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a terep helyenként a Mátrához mérten is igen 

köves, ezért kérjük, hogy a futósebességet mindenki ennek megfelelően 

válassza meg! 

 

  

   


