
Versenykiírás 

 

Sopron Trail 2016 
                                                                                            Futónaptár.hu 

A verseny védnöke: 

Táp Lászlóné Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi 
Önkormányzat elnöke 

A verseny helye, időpontja: 

Sopron-Brennbergbánya, 2016.06.19 vasárnap 

A verseny rendezői: 

Sopron Város Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoportja 
SMAFC Tájfutó Szakosztálya 
SMAFC Tájfutó Sportjáért Alapítvány 
Sopron-Trail 

  

A verseny célja: 

Versenyzési lehetőség biztosítása és a terepfutás népszerűsítése, a Soproni-hegység 
vadregényes részeinek bemutatása.  

A versenyt, Sport Ident (SI) elektronikus pontérintés és időmérő rendszer alkalmazásával 
rendezzük. Olvasd el az ismertetőt! 

A verseny megközelítése: 

autóval közúton vagy 3-as helyi járatú busszal Sopronból 

Verseny/túra távok: 

Futás: 

25.9 km 800 m szint    
10.7 km    370 m szint           
5.9 km    200 m szint         
1 500 m   60 m szint 
500 m   

Túra:  

25.9 km 800 m szint    
10.7 km    370 m szint           
5.9 km    200 m szint         

Extra kihívás! 



A Soproni hegység egyik legszebb emelkedőjén külön időmérést is alkalmazunk, az itt 
legjobb időt teljesítő férfi és női versenyzőt különdíjban részesítjük! Ez a szakasz csak 
a 25.9  és a 10.7 km-es távon szerepel és csak akkor érvényes, ha a versenyző a teljes távot 
teljesítette. 

Futás kategóriák: 

25.9 km   F-N 18-40, 41-55, 56- 
10.7 km  F-N 14-17, 18-40, 41-55, 56- 
5.9 km  F-N 10-12, 13-14, 15-17, 18- 
1500 m  F-N 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 
500 m  F-N 4-5, 6-7, 8-9 

Rajtok:          

Táv Futás Túra 

25.9 km 09:00 08:00-10:00 

10.7 km 09:30 09.00-10:00 

5.9 km 10:30 09.00-10:00 

1.5 km 10:00   

500 m 10:30   

Eredményhirdetés: 

12:30 

A rajt és cél helyszíne:  

Brennbergbánya  főtere 

Versenyközpont:  

Brennbergbánya Kultúrház    

A verseny útvonala: 

Többnyire erdei utakon, néhol letérve a jelzett utakról a terep szépségeit megmutatva, futható 
erdőben kerül megrendezésre. Az útvonalat jól látható jelzésekkel jelöljük az ellenőrző 
pontokon versenybírók segítenek az SI rendszer használatában és a továbbhaladásban. 

A pályákon előre meg nem adott helyeken is lesznek  SI  időmérő 
pontok!!! 

A pályák nyomvonalai, szintmetszetei az alábbi pályaadatokra 
kattintva megtekinthetők: 

25.9 km: Erdei utakon és futható erdőben, kijelölt útvonalon , 800 m szintkülönbséggel. 

10.7 km: Erdei utakon és futható erdőben, kijelölt útvonalon , 370 m szintkülönbséggel. 

5.9 km: Erdei utakon, kijelölt útvonalon , 200 m szintkülönbséggel. 

1.5 km: Erdei utakon, kijelölt útvonalon , 60 m szintkülönbséggel. 



A pályák gps-re, google maps-ba tölthető formátumban ide kattintva letölthetők. 

A Sopron Trail nyomvonalai letölthető jpg formátumban: 

 

  

Frissítés: 

A 25.9 km-es és a 10.7 km-es távokon biztosít a rendezőség. 

Ajánlott felszerelés hosszútávon: 

 kulacs vagy pohár, működőképes telefon 

  

A részvételi költségek:                

Táv Futás 

nevezés

2016.04.30-ig

nevezés

2016.06.10-ig

nevezés

2016.06.10. után

25,9 km 3 000 Ft 3 500 Ft 5 000 Ft

10.7 km 2 500 Ft 3 000 Ft 4 500 Ft

5,9 km 1 500 Ft 2 000 Ft 3 000 Ft

1,5 km 800 Ft 1 000 Ft 1 500 Ft

  

A futásnál az időméréshez szükséges SI dugóka bérleti díját a nevezési díj tartalmazza. 

Ha van saját SI dugókád, akkor a nevezési díj 200 Ft-tal csökken. A dugóga számát a 

nevezési lapon add meg! 

 
Az 500 m-es  gyermek versenyen a részvétel díjmentes. 

Az 1,5 km-en indulók részvételi költsége meleg ételt nem tartalmaz. 

A 25,9 km, a 10,7 és az 5,9 távokon induló 18 év alatti futók a nevezési díjból 500 Ft 

kedvezményre jogosultak. 

 
Lehetőség van arra, hogy a rajtszámodra maximum 10 karakteres egyedi felirat kerüljön, ezt 
az online nevezési lapon adhatod meg.  

  
A nevezés elfogadásának  feltétele: 

 
A nevezés elfogadásának  feltétele, hogy a nevezési díjat határidőig átutald  
a SMAFC Tájfutósportjáért Alapítvány OTP Banknál vezetett 11737083-

20126474 számú bankszámlájára. 



A 2015.06.10. után történő nevezés esetén a részvételi költség rendezése a helyszínen 

történik. 

Nevezés lemondása: 

 
Kérjük, hogy amennyiben a nevezésed ellenére a rendezvényen nem tudsz részt venni azt e-
mailben jelezd felénk. A 2016.06.10-ig történő lemondás esetén a korábban már átutalt 
nevezési díjat 500 Ft kezelési költség felszámítása mellett visszautaljuk. 2016.06.10-ig 
lehetőséged van a nevezésed e-mailes értesítés mellett más valaki számára átadni. 

 
A bérelt dugóka elvesztése esetén a dugóka ára (12 000 Ft) a helyszínen fizetendő! 

A futók részvételi költsége tartalmazza: 

• Jó hangulatot. Hozd magaddal Te is. 
• Rajtszámot. 
• SI rendszerű időmérést. 
• Frissítést a frissítőpontokon és a célban. 
• Minden célba érkező kap egy egyedi készítésű emlékérmet. 
• Letölthető oklevelet. 
• Kategóriánként az első három helyezett díjazásban részesül. 
• Meleg ételt a célba érkezőknek. (erdei vad húsból készült gulyás) 
• A verseny közben készült letölthető fotókat. 
• A versenyt. 

Jelentkezés:  

Rajtszám felvétel és egyéni frissítők (csak futás 25.9 km) leadása 

Táv Futás Túra 

25.9km 07:30 - 08:45 07:30 - 10:00 

10.7km 07:30 - 09:15 07:30 - 10:00 

5.9km 07:30 - 09:45 07:30 - 10:00 

1.5km 07:30 - 09:45   

500m 07:30 - 09:45   

 
Versenyközpont: 

Brennberg Kultúrház. 
A kultúrházban lehet öltözni csomagokat ott hagyni a verseny idejére. (külön őrzést nem 
tudunk biztosítani) . 
VK.-ban található mosdó/WC, ahol "szerény" tisztálkodási lehetőség lesz, 1-1 mosdókagyló 
és zuhanyzótálca hideg vízzel! 

Parkolás: 

A parkolás irányítók útmutatása alapján a céltól 0…400m távolságra. 



Jelentkezés: 

Az időjárástól függően a Versenyközpontban vagy a célsátorban. 

Időmérés-pontérintés igazolása: 

A futók a SPORTident elektronikus pontérintő rendszert használják. 
A pályákon előre meg nem adott helyeken is lesznek kontroll pontok! 

AZ ELEKTRONIKUS PONTÉRINTÉS-ELLENŐRZÉS LÉNYEGE: 

A SPORTident rendszer célja és lényege az, hogy a kontroll pontok érintése, majd célba 
érkezés után azonnal részidő és végeredmény álljon a rendezők és a versenyzők 
rendelkezésére. Az ehhez szükséges műveleteket a versenyző által vitt elektronikus dugóka, a 
pontokon elhelyezett ellenőrző doboz és a célban működő számítógép együttesen hajtják 
végre. 

HOGYAN KELL A RENDSZERT HASZNÁLNI? 

A versenyzőnek csak a saját dugókájával kell törődnie, egy verseny során a következő 
műveleteket kell végrehajtani: 

 
1. Törlés. A Sopron trail versenyen az általuk kölcsönzött dugókákat kitörölve adjuk át, 

de a törlés ellenőrzése a rajt előtt a TI feladatotok lesz! 

(A saját dugókával rendelkezőknek a rajthelyen elhelyezett "Törlés" feliratú doboz 
segítségével tudják az előző verseny eredményét a dugókából kitörölni.) 

2. Ellenőrzés. A rajthelyen a dugókát az "Ellenőrzés" feliratú dobozba bedugva (fény- és 
hangjelzés jön) a dugóka törlését ellenőrizzük. (Ha ez nem működik (nem kapunk fény- és 
hangjelzést), akkor a törlés nem sikerült, meg kell ismételni.) 

3. A kontroll-pontokon az ott elhelyezett ellenőrző dobozba bedugva kerül az adott részidő a versenyző dugókájába. 
Minden dobozról hang- és fényjelzés jön vissza, ezt azonban ki kell várni!  

Ebben segítenek az ott található rendezők. 

4. Befutáskor a célkapuban elhelyezett ellenőrző dobozba is dugni kell! Ennek az ideje a 

befutási idő a cél számítógép gép számára, tehát érdemes igyekezni. 
-A célsátorban elhelyezett kiolvasó dobozba még utoljára szép nyugodtan bedugva és 
türelmesen kivárva a jelzéseket, a számítógép kiolvassa a dugóka tartalmát. 
-Ezt követően nemsokára átvehető a kinyomtatott részidő-táblázat. 

A DUGÓKÁKRÓL 

A dugókák mindegyike számot visel, ez a dugóka azonosító száma, amely egyedi, tehát nincs 
a világon két egyforma azonosítójú dugóka 
1. A dugókák személyhez rendeltek. Ez azt jelenti, hogy a dugóka azonosító számát egy 
adatbázisban össze van kapcsoljuk egy-egy versenyzővel a regisztráció után. 
2. Akinek nincsen saját dugókája, versenyenként bérelhet a rendezőségtől. 

On-line eredményközlés a Cél területén: 

A verseny alatt nem tervezünk papír alapú eredményközlést. A versenyközpontban on-line 
eredményközlő rendszert fogunk üzemeltetni. Azokon a WI-FI-t használni tudó 

eszközökön, amelyek rendelkeznek WEB böngészővel is folyamatosan követni tudjátok 
az eredményeket. Az eredmények egy ingyenes WI-FI szolgáltatáson keresztül lesznek 



elérhetők, mobil Internet használata nem szükséges. Technikai adatok: SSID (szolgáltató): 
trail (nyílt rendszer, jelszó nélkül lehet csatlakozni hozzá). A böngészőbe a http://x.hu –t 

vagy trail.hu-t kell beírni. Itt a verseny egyszerűsített honlapját éritek el, ahonnan egy 
kattintással el tudtok navigálni az on- line eredményekhez. Kérdés esetén szívesen segítenek a 
rendezők!  
Az altemplomban (Bányász kocsmában) elhelyezett kivetítőn az eredmények 

folyamatosan követhetők lesznek azok számára is, akik nem rendelkeznek WI-FI-s 

eszközökkel. 

Eredményhirdetés és díjazás: 

Az eredményhirdetés tervezett ideje vasárnap 12:30 óra, a versenyközpontban, illetve a cél 
területen. 

Környezetvédelem: 

Arra kérünk Benneteket, hogy lehetőleg mindenki vigye haza a saját szemetét (élelmiszer 
maradék, csomagolóanyag, flakon, stb.)! A versenyközpontban szelektív hulladékgyűjtők 
állnak rendelkezésre. Kérjük, hogy a környezet védelme és a takarékosság érdekében 
figyeljetek oda Ti is, hogy mi hová kerül. Köszönjük! 

  

Egyebek: 

• A 25.9km-es és a 10.7km-es pálya "Extra kihívás" záró kontroll pontja a Béke kilátó 
felső szintjén van!!! 

• A rendezőség sürgős esetben a 20/4320268 vagy a 30/6408744 mobiltelefon számon 
értesíthető.  

• A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség engedélyével lehetséges.  
• Kérünk mindenkit, ügyeljen a versenyközpont és versenyterület rendjére, tisztaságára.  
• A résztvevők (versenyzők, túrázók, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen 

készült képek ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában a nyomtatott és 
elektronikus sajtóban, ezen belül az Interneten is közzétehetők. 

• A célban versenyorvos lesz. 
• A verseny térképe és a pályák GPS-be tölthető nyomvonala a honlapról letölthető. 
• Minden futó rajtszámot kap, melyet jól látható helyen elől kell viselnie. 
• A versenyen bárki indulhat, aki eleget tesz a nevezési feltételeknek. 
• A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul, a rendezőség a 

versennyel kapcsolatban semmilyen kártérítésre nem kötelezhető! 
• A Versenyközpontban büfé működik; öltözési és hideg vizes mosdási lehetőség van. 
• Szintidőt nem határoztunk meg, de a célba legkésőbb 17:00 óráig be kell érni, ezt 

követően a pályát nem biztosítjuk.  

•  
Previous ArticleKöszöntünk a Sopron Trail 2016 oldalán! 

 
 
 


