
Sopron MJV Polgármesteri H.  

Sportfelügyeleti Csoport 

Három a Károly 
terepfutó váltó versenykiírása 

A verseny célja:  a terepfutás népszerűsítése, sportolás és verseny-lehetőség biztosítása a természetben 

A verseny ideje és helye:     2014. október 4. (szombat), rajtidő 10.00 óra  

Károly-magaslat környéke (Soproni Parkerdő) 

Rajt, váltóhely és cél:  Károly-kilátó.  Rajtidő 10:00 

Útvonalak:   A) le zöld háromszög – 1. ellenőrzőpont – balra sárga sáv – 2. ell. pont (Kalandpark) – kék 

   kereszt – 3. ell. pont (Dalos-kő) – kék háromszög vissza,  

  B) le szánkópálya, sárga háromszög – 4. ell. pont – balra Ciklámen ösvény – 5. ell. pont – 

   – zöld háromszög vissza,  

  C) le kék háromszög –3. ell. pont (Dalos-kő) – kék háromszög – szalag – sárga sáv – 

   – 4. ell. pont – sárga háromszög vissza. 

A verseny rendezője:  SMJV Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoport  

Versenybizottság elnöke: Hegyi Péter 

A verseny résztvevői: Mindazok a csapatok, akik nevezési szándékukat a részvételi költség egyidejű 

befizetésével jelzik a rajt színhelyén. A csapatok 12 évesnél idősebb, mindkét nembeli felkészült futókból 

állhatnak.  Lehetnek 3, 2, 1 fős csapatok.  A váltó indulási sorrendjét a rendezők határozzák meg. 

Nevezés: Előnevezés szükséges a www.panoramaraton.hu honlapon, vagy a hgyptr@gmail.com címen! 

Előnevezési határidő 2014. október 01. szerda.  

Nevezési díj fizetés a helyszínen a célnál 9:15 és 9:45 között számla ellenében.   

Részvételi költség csapatonként 1000.- Ft, melyet a helyszínen a nevezéskor számla ellenében kell 

befizetni.   Kedvezmény: 300.- Ft a Soproni Crossfutás (kupont leadó) résztvevőinek! 

Szintidő, ellenőrző pontok: A szintidő 100 perc, az ellenőrző pontok 12:00-ig működnek. Az ellenőrző 

pontokon fotó készül, a gépek óráit egyeztetjük. Eredményhirdetés az interneten. 

Díjazás:  az I.–III. helyezett csapatok érem díjazásban részesülnek. Minden szintidőn belüli teljesítő 

oklevelet kap. 

Egyéb tudnivalók:   Frissítés a Károly-kilátónál (gyümölcs, édesség, ropi, zsíroskenyér, hideg ital).   

Az útvonalat jelöljük és biztosítjuk, a versenyzők kizárólag a kijelölt útvonalon futhatnak. Mindenki 

megválaszthatja, melyik szakaszon fut; de a váltó indulási irányát, ezzel a futók sorrendjét a rendezők 

állapítják meg.   

A gumipántos rajtszámot kell átadni a váltóvonalon, a rajtszám az első futó indulási irányát is jelzi.  

Nem számít a versenybe az a váltó, amelyik nem teljesíti a három szakaszt.  

A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

További felvilágosítás:      hgyptr@gmail.com  (Hegyi Péter,  +36 20/824-6899) 

Sopron, 2014. 08. 21. 

 

     Hegyi Péter     Rákóczi  József  

    sk.   sportfelügyelő sk. 


