
INFORMÁCIÓK 
 

Serdülő, Ifjúsági és Junior válogató sprintverseny 

Rozsnyó (Rožňava) – 2016. május 14. (10:00-12:00) 

 

Versenybíróság 

Elnök: Dénes Zoltán, Gera Tibor 

Rajt: Less Áron 

Felvezetés: Dénes Zoltán 

SPORTIdent: Dénes Ildikó 

Pályakitűző: Less Áron 

Ellenőrző bíró: Kuchta János 

Versenyközpont, cél 

Rozsnyó, Cyrila a Methoda utcai park. Lásd térképvázlat lentebb. GPS: 48.662894, 20.529042. 

A célban semmiféle létesítmény nincsen (WC sincs). Sátrak felállítására nincs lehetőség.  

Parkolás 

Parkolni a közeli utcákban lehet / szabad. Több parkolóhely alapvetően a céltól ÉNy-i 

irányban található, illetve az autókat a verseny alatt itt meg is tudjátok közelíteni. Főleg az 

Akademika Hronca utcát javasoljuk. 

Cél-rajt távolság 

Kb. 1 km. Eljutás a célban kifüggesztett térképvázlaton kijelölt pontig egyénileg, innen 

szalagozás vezet. 

Térkép 

Rožňava 1:4.000 / 2.5 m, helyesbítve 2011 (Robert Miček), a pontok környékén felülvizsgálva 

2016. május 7. (Kuchta János). Mérete A4, anyaga sima papír – kérésre fóliázzuk. A térkép 

nyomtatása digitális nyomtatóval történt. 

Terep 

Rozsnyó belvárosa udvarokkal, lakóteleppel, parkokkal, kevés erdős területtel, stb. 80% 

aszfalt, 20% puha talaj. Terepfutó cipő viselése ajánlott. 

A terepen mérsékelt autóforgalom van, kérjük minden esetben nézzetek szét az átkelésnél! 

Karantén 

A lenti térképen lesraffozott terület versenyterület. Azon a célterület megközelítése végett 

gépjárművel át lehet hajtani (a legrövidebb útvonalon), illetve 10:00-ig a célt gyalogosan meg 

lehet közelíteni egy alkalommal, a legrövidebb útvonalon. A verseny után kérjük hogy a 

versenyterületre (amit már ismertek) a verseny végéig csak szükséges esetben menjetek be. 

A nem lesraffozott részek a verseny ideje alatt is szabadon látogathatóak. 

 

https://www.google.hu/maps/place/048+01+Rozsny%C3%B3,+Szlov%C3%A1kia/@48.6630325,20.5276043,17z/data=!4m5!3m4!1s0x473faf0007a5674b:0x400f7d1c6975db0!8m2!3d48.6561405!4d20.5323841


A válogató versenyen résztvevőket megkérjük, hogy kategóriájuk első rajtjáig érjenek ki a 

rajtba. A már célba érkezett versenyzőket megkérjük, hogy térképeiket adják le a nullidő után 

35 percig.  

Áthatolhatalan objektumok - sprint 

Kérjük, hogy az áthatolhatatlan objektumokon ne másszatok át! A térképen egy helyen 

szerepel mesterséges lezárás, kérjük ezt is tartsátok tiszteletben. Ez a térképen és a 

valóságban is egyértelmű. 

Rajtlista 

2016. május 12-én, e-mailben. Első rajt: 10:15. 

Pályaadatok 

N16: 3.000 m / 20 m szint / 16 e.p. F16: 3.400 m / 25 m szint / 16 e.p. 

N18 / N20: 3.300 m / 20 m szint / 16 e.p. F18 / F20: 3.600 m / 30 m szint / 17 e.p. 

N21: 3.700 m / 35 m szint / 17 e.p. F21: 4.400 m / 40 m szint / 20 e.p. 

A távok az IOF Versenyszabályzatnak megfelelően a legrövidebb, teljesíthető távok (tehát 

nem légvonaltávok). 

A várható győztes idő a válogató pályákon 15:00, N21-ben 16:00, F21-ben 16:30. 

Infótérkép 

 
 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 

 

 


