
BAJNOKOK LIGÁJA – 4. FORDULÓ 

2022.02.26. 

PILISSZENTKERESZT, HOSSZÚ – HEGY 

 

KIÍRÁS 

RENDEZŐK 

Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület 

Gerecse Tájfutó Club 

 

Pályakitűző: Mauer Lajos 

EDZÉS HELYSZÍNE 

Pilisszentkereszt, Hosszú – hegy 

 

GPS: 47.683228, 18.905469 

 

A versenyközpont a Som – Hegyi Turistaház mellett található mesterséges 

kocka tisztáson kerül kialakításra. 

 

Megközelítés, parkolás: Pilisszentkereszt faluból a Kossuth utca – Erdősor 

utca irányából.  

A faluban korlátozott a parkolási lehetőség, külön parkolót a versenyzők 

számára nem tudunk kialakítani, ezért aki a faluban parkol kérjük 

fokozottan figyeljen a szabályos parkolásra, magán területre, kapu 

beállóba, erdei útra ne parkoljon! 

 

Alternatív parkolási lehetőség a pilisszántói nagy turista parkoló (innen kb. 

2000m a tisztás).  

A Dera szurdoki parkoló jelenleg fakihordás miatt nem használható. 

 

EDZÉS JELLEGE 

Középtávú pályák minden kategóriában.  

Az edzés a Bajnokok Ligája edzés sorozat záró fordulója, annak szabályai 

vonatkoznak rá. 

 



NEVEZÉS 

2022.02.23. 24:00-ig (szerda éjfél) várjuk a nevezéseket az e – nevezés 

felületén keresztül: 

 

https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/273 

 

Kérjük a BL kategóriákba csak az utánpótlás és felnőtt versenyzőket 

nevezzétek. A nyílt kategóriákba nevezzétek a Szenior versenyzőket és a 

kísérőket. 

A BL edzéssorozatban résztvevő klubok up. versenyzőinek nem kell 

nevezési díjat fizetni, a nyílt kategóriákban a nevezési díj 1000,- Ft / fő, 

amelyet a helyszínen készpénzbe kérünk kifizetni. 

KATEGÓRIÁK 

BL kategóriák:  F/N 14, 16, 18, 20-21, Kezdő 

Nyílt kategóriák:  RT, RH,  

RÉSZVÉTELI DÍJ 

A BL edzéssorozatban résztvevő klubok up. versenyzőinek nem kell 

nevezési díjat fizetni. 

A nyílt kategóriákban (RT, HT) a nevezési díj 1000,- Ft / fő, amelyet a 

helyszínen készpénzbe kérünk kifizetni. 

NULLIDŐ 

11:00 (rajtolás rajtlista alapján) 

TÉRKÉP 

Hosszú-Hegy; méretarány: 1:10.000, 5m alapszintköz, A4-es méretű  

 

Sötér János, Somlay Gábor készítette 2021-ben.  

2022 februárban futólag helyesbítette Sötér János. 

 

 

 

 

https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/273


ELŐZETES PÁLYAADATOK 

N14  2750m / 160m/ 13ep.  F14  2970m / 160m / 14ep. 

N16  3800m / 160m / 16ep  F16  4050m / 180m/ 16ep 

N18  4240m / 190m / 17ep. F18  5050m / 230m / 20ep. 

N20-21  4810m / 225m / 18ep  F20-21  5640m / 250m / 24ep. 

Kezdő  2070m / 90m / 6ep. 

 

RT  2940m / 160m / 14ep.  

HT  5340m / 220m / 22ep. 

PONTÉRINTÉS 

Az edzést a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. 

A dobozok AIR+ üzemmódban működnek majd. Dugóka bérlésére nincs 

lehetőség, ha valakinek ilyen igénye lenne, kérjük külön jelezze  

 

 

EGYÉB 

A VK – Rajt távolsága 500m (kék/fehér szalagozás) 

 

Pontmegnevezés a térképen és külön a rajtban is lesz 

 

Külön értesítőt csak abban az esetben teszünk közzé, ha lényeges dolog 

változna. 

 

 

 

 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZŐSÉG! 


