
Nyári Sparis Edzőtábor 

Ecseg 

2019. június 16-20. 

 

Program: Ez a terv csupán tájékoztató jellegű, magunkat ismerve kicsit biztosan módosulni fog  

Vasárnap  13:00 Délelőtti útvonalak elemzése 

15:00 Edzés, Bátonyterenye (Szorospatak)  14:30 Számháború, Mátrakeresztes 

18:00 Sátorállítás, berendezkedés Ecsegen  16:00 Edzés, Mátrakeresztes 

19:00 Vacsora, Ecseg  19:00 Vacsora, Ecseg 

20:30 Közös program  20:00 Közös program 

22:00 Szabad foglalkozás  21:30 Szabad foglakozás 

22:30 Takarodó  22:30 Takarodó 

     

Hétfő  Szerda 
7:15 Ébresztő  7:15 Ébresztő 

7:30 Reggeli, Ecseg  7:30 Reggeli, Ecseg 

8:00 Rövid elméleti feladat  8:00 Rövid elméleti feladat 

9:00 Indulás edzésre  9:00 Indulás edzésre 

10:00 Edzés, Szuha  10:00 Edzés, Hollókő 

13:00 Ebéd, Ecseg  13:00 Ebéd, Ecseg 

14:00 Délelőtti útvonalak elemzése  14:00 Délelőtti útvonalak elemzése 

16:00 Edzés, Ecseg  15:30 Indulás edzésre 

19:00 Vacsora, Ecseg  16:00 Edzés, Buják 

20:00 Közös program  19:00 Vacsora, Ecseg 

21:30 Szabad foglalkozás  20:00 Közös program 

22:30 Takarodó  21:30 Szabad foglalkozás 

   23:00 Takarodó 

Kedd    

7:15 Ébresztő  Csütörtök 
7:30 Reggeli, Ecseg  7:45 Ébresztő 

8:00 Rövid elméleti feladat  8:00 Reggeli 

9:00 Indulás edzésre  10:30 Mikrosprint, Ecseg 

10:00 Edzés, Mátrakeresztes  11:30 Táborzáró számháború 

12:00 Ebéd, Mátrakeresztes  13:00 Hazautazás 



Edzések: Délelőtt és délután is mindig erdei edzésre számíthattok, az alábbi táblázatban megtaláljátok a 

részleteket. Lesz viszonylag sok kísérőnk, igyekszünk mindenkivel foglalkozni, minél többet kísérni 

Titeket, hogy a lehető legtöbbet fejlődjetek! Előreláthatólag minden edzés dugókás lesz, akinek van 

hozza! 

  Helyszín Leírás 

Vasárnap délután 
Bátonyterenye, Szorospatak 
47.947068, 19.839986 

Nagyobbaknak 2 downhill pálya, 
kezdőbbeknek normál pálya 

Hétfő délelőtt 
Szuha,  
47.9284692,19.9337838 

Középtávú downhill pálya mindenkinek, 
egyéni indítással 

Hétfő délután Ecseg Iránymenet gyakorlás 

Kedd délelőtt 
Mátrakeresztes,  
47.9079996,19.8102258 

Vadászrajtos pálya, utána iránymenet 
gyakorlás 

Kedd délután 
Mátrakeresztes,  
47.9079996,19.8102258 

Downhill pálya, utána iránymenet 
gyakorlás 

Szerda délelőtt 
Hollókő,  
47.9946933,19.5932019 Tömegrajtos pálya 

Szerda délután 
Buják,  
47.8972267,19.5303169 

Ablakos pálya (iránymenet gyakorlás), 
kezdőbbeknek normál pálya 

Csütörtök délelőtt Ecseg Mikrosprint pálya 

 

Költségek: A részletes táblázatot az edzőtábor első napjaiban állítjuk össze. Előreláthatólag 25 000 Ft 

lesz a tábor részvételi díja (étkezés, szállás, térképköltség), ennyivel készüljetek.  

Aki később jön/előbb megy, nagyjából arányosítson a napok számának megfelelően. 

A különbözetet a helyszínen (vagy utólag) elszámoljuk. 

A Sparis támogatásokról is a helyszínen adunk információt. 

Utazás: Ádám táblázata szerint. A sofőrök úgy beszéljék meg a találkozókat, hogy a megjelölt időben 

leérjenek! Akinek kell, egyeztessen sofőrjével! Vasárnap a közös találkozóról lehetőleg ne 

késsen senki! 

Útiköltség kb. 5000 Ft lesz az egész edzőtáborra. Ez is benne lesz az elszámolásban, a fenti 

költségeken felül. 

Étkezés: Vasárnap vacsorától csütörtök reggeliig lesz teljes ellátás. Csütörtök ebédre lehet majd 

csomagolni reggelinél szendvicset. 

Evőeszközt, tányért, poharat és vasárnapi ebédet mindenki hozzon még magának!! 

Szállás: Ádám táblázata szerint. Mindenki hozzon laticelt és hálózsákot, mert a házakban is sokan 

alszanak földön! Akiket sátrakba osztottam, jelezzék, hogy tudnak-e hozni sátrat e-mailben. 

A sátorállításban természetesen segítünk. 

  



Hoznivalók:  

- Edzések számának megfelelő futóruházat (legyen nálatok több garnitúra futócucc!!!) 

- Tájoló, dugóka - haladóknak szimboltartó (akinek nincs, annak igyekszünk adni mindent) 

- Futócipő (szöges – ha van –, illetve simatalpú vagy stoplis mindenkinek!!!) 

- Esőkabát/vízálló cucc 

- Evőeszköz, pohár és tányér!!! 

- Hálózsák, laticel 

- Sátorosoknak sátor 

- Esetleg valami nasi/rágcsálnivaló azoknak, akik mindig éhesek 

- Társasjáték, kártya 

Egyéb: Az edzőtábor egyik legfőbb célja továbbra is a csapatösszetartás. A Sparinak mindig a remek 

közösség volt a legnagyobb ereje, ezt szeretnénk továbbvinni. Emiatt szervezünk az edzőtáborban is 

ennyi közös programot és játékot. Cserébe arra kérnénk titeket is, hogy a szabad időt is egymással 

töltsétek! Telefonnal otthon is lehet játszani. (Egyébként is el fogjuk venni ). 

Ezenkívül persze az Egyesületi Váltóra is szeretnénk megfelelően felkészíteni Benneteket, hogy 

magabiztosan vághassatok neki június 23-án a pályáitoknak. 

Bármi kérdésetek van, keressetek bátran: lengyel.adam96@gmail.com vagy 06 20 491 0365 

Mindenkit várunk nagyon sok szeretettel: 

Orsi, Áron, Ádám 

mailto:lengyel.adam96@gmail.com

