Kopasz-hegyi Futóverseny kiírás
Elérhetőség:
Hegyaljai Bringások és Futók Sportegyesület
Hornyák Dávid / szervezés és pályarendezési információk /
+36/30-915-5052

Előnevezés: Kopasz-hegyi futás (április 5-e éjfél)
Az előnevezés összege április 5-ig: 3500Ft, amelyet az alábbi számla számra kell elutalni:
Név: Hegyaljai Bringások Sportegyesület
Korona Takarékszövetkezet 55800013-11017684
Nevezésre a helyszínen is lesz lehetőség – nevezési díj: 4500Ft
Nevezés kezdete: 7.00
Nevezés zárása: 9.00
Az előnevezettek számára a rajtszám és rajtcsomag átvétel 7.00-tól – 9.00-ig

A verseny helye és ideje:
A rajt/cél központ Tarcal város Tokaj felőli szélén a Téglagyári Pincesor mellett kerül felállításra.
A rajt/cél központ helye mind a két táv esetében Tarcal, Fő utca 168.
GPS: 48.1215023, 21.3525342

Minitáv /

Gyermektáv
Rajt: 2019. április 13. 11.00
Táv: ~2.5 km –75m szintkülönbség
Útvonaljelzés:
szalag, önkéntesek
Talaj: vegyes – 80% aszfalt, 20% földút

Félédes

Édes

Rajt: 2019. április 13. 11.00

Rajt: 2019. április 13. 11.00

Táv: ~8km –430m szintkülönbség

Táv: ~16km – 610m szintkülönbség

Útvonaljelzés:
szalag, jelzőtábla, önkéntesek

Útvonaljelzés:
szalag, jelzőtábla, önkéntesek

Talaj: vegyes – 20% aszfalt, 80% földút

Talaj: vegyes – 30% aszfalt, 60% földút

Rajtcsomag tartalma: frissítő, energiaszelet/gél, promóciós anyag, szuvenír
A verseny végén a célban befutó érem, és egy tál meleg étel.
Időmérés: chipes és papír alapon + videokamera,

Az útvonal a Pincesornál felállított rajtközpontból aszfaltos szakasszal indul, majd a bányatóhoz vezető útra érve
zúzott kavicsos rész következik, amit az áldó krisztus szoborhoz vezető aszfaltos út vált le, majd a szőlőbirtokok
közzé beérve a homokos, agyagos földút váltja egymást, amely becsatlakozik a TV toronyhoz vezető aszfaltos
műútba, majd onnan újabb szőlőbirtokok közötti homokos, agyagos földút váltja egymást. A pálya
útvonalvezetése igen változatos.
Az útvonal megtekinthető és letölthető az alábbi linkeken:
Kopasz-hegyi Félédes futás térkép
Kopasz-hegyi Félédes futás gpx fájl
Kopasz-hegy Édes futás térkép
Kopasz-hegyi Édes futás gpx fájl

A pályamódosítás és a rajt időpontok változásának a jogát, a verseny szervezősége fenntartja!
Facebook esemény:
7. Kőfejtő Cross - XCM Mtb / Terepfutás

Futónaptár.hu

