
Gyöngyös Kupa 2009 

VERSENYÉRTESÍTŐ 

 

Versenyközpont (VK): Gyöngyös,  II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola (Petőfi 

út 2.) (GPS 47°47'10.76"É  19°55'28.73"K). A VK-ban helyezhetik el a versenyzők a 

felszerelésüket, itt WC is rendelkezésre áll.  

Szöges és sáros cipőben az épületbe bemenni tilos!!! 

Jelentkezés: Május 10-én, vasárnap a VK-ban, 9:00-ig. Jelentkezéskor (a teljes részvételi 

költség rendezése után) a versenyzők megkapják a versenyanyagot. 

Szállás: A nevezések során szállásigény nem volt, így a rendezőség nem biztosít szállást.  

Helyi szállítás: Szervezett szállítás nem lesz.  

Parkolás: Az iskola körüli utcákban, egyénileg, a KRESZ szabályokat természetesen 

betartva. 

Rajt: Távolság a VK-tól: 

• Délelőtt: 1300m / 0m szint. 

• Délután: 950m / 0m szint  

A rajtszalagozás kék-fehér színű lesz, néhol keresztezi a város forgalmasabb utcáit, az 

átkeléseknél fokozott figyelmet kérünk! 

Cél: A verseny céljai nem egyeznek meg a VK-tal! Távolság a VK-tól:  

• Délelőtt: 1150m / 0m szint  - zöld szalagozás vezet a rajtba menő szalagozásig, amin 

vissza lehet jutni a VK-ba. 

• Délután: 220m / 0m szint – a cél látó távolságon belül van a VK-hoz képest, így külön 

szalagozás nem lesz. 

Figyelem! A dugókák kiolvasása a délelőtt a VK-ban történik, viszont délután a célban! A 

délutáni befutás után kapják meg a versenyzők az ajándékot.  

Tervezett 0-idő: Délelőtt: 10:00, Délután: 15:00 

Gyerekverseny: A VK-tól 50m-re fekvő parkban rendezzük meg. 12:30-tól folyamatosan 

lehet indulni 14:00-ig.  

A térkép: Rajzolva 2008-ban és helyesbítve 2009 áprilisában, IOF normák szerint. A 

méretarány 1:2.000, alapszintköz 2,5m; mérete: A3. A rajtban, rossz idő esetén, fóliát 

biztosítunk (A4 méretűt). 

Terep:  



• Délelőtt: Jellegzetes városi lakótelep, nagyrészt füves, nyílt területekkel, 1-2 

forgalmasabb úttal. 

• Délután: Gyöngyös belvárosa, sűrű úthálózattal, aszfalt borítással, kevés zöld területtel 

és belvárosi sikátorokkal. 

Szimbol: a térképen. A sprint versenyeknél megszokott módon, a kódszámok a pontok 

sorszáma mellé lesznek írva.    

Frissítő:  

• Délelőtt: A VK-ban lesz frissítő kihelyezve. 

• Délután: A célba befutáskor kapnak a versenyzők frissítőt. Kérjük, hogy a műanyag 

poharakat ne dobálják el az úton, hanem a kihelyezett kukákba dobják azokat. 

A pontérintés igazolása: SPORTident elektronikus pontérintő rendszerrel. Az 

ellenőrzőpontokon hagyományos lyukasztó is található, melyet akkor kell használni, ha a 

SPORTident nem működne, ilyenkor a térkép szélére kell lyukasztani, és a VK-ban ezt 

közölni kell. 

Eredményhirdetés és díjazás: a gyöngyösi Fő téren 17:00 órakor. Eredményközlés csak 

délután lesz folyamatosan. Az F21A és N21A kategória győztesei elnyerik a 2009. évi 

Gyöngyös kupát. Minden kategóriában éremdíjazás lesz. 

Egyéb:  

• A verseny során TILOS szöges vagy stoplis cipőt használni. Óvjuk a városi 

területeket! 

• A futóknak minden esetben kötelességük betartani a KRESZ szabályokat, lehetőleg a 

járdán kell közlekedi és figyelni kell az utakon való átkeléseknél.  

• A VK területén semmilyen kereskedelmi tevékenység nem folytatható a rendezőség 

engedélye nélkül! 

• A két futam között a Fő téren színes programok várják a versenyzőket, táncos, énekes 

produkciókkal. 

 

Mindenkinek jó versenyzést kíván: 

 

Gyöngyösi Tájfutó Klub rendezősége 

   

   

 


