
Gazdagrét kupa
3Sz/13.- 2013. Május 22.

Versenyértesítő

Versenyközpont: Budapest XI., Gazdagrét, Csíki-hegyek utca 13-15., Csíkihegyek Általános Iskola, 
iskolaudvar. (Az udvar kapuja nyitva lesz, itt tudtok bejönni.)

     (Gps: 47.472841,18.997488)
A verseny időpontja: 2013. május 22. (szerda).
Verseny formája: Egynapos, nappali, egyéni, nem rangsoroló edzőverseny.
Rendező: Tabáni Spartacus SKE 
Rendezőség: 

Elnök: Sulyok Ábel
Pályakitűző: Liszka Krisztián, Sulyok Ábel
Titkár: Dobróka Anett
SI-kezelő: Zai Bálint

Nevezés: A helyszínen 15:00–18:00-ig, díja: 500 Ft, diákoknak 300Ft. (Több pálya lefutása  esetén a 
második pálya csak 300 Ft (200 Ft), a harmadik pedig csak 100 Ft.)

     A Törökugrató utcai Ált. Isk. és a Csíkihegyek Ált. Isk. diákjai ingyenesen indulhatnak.
(Előzetesen is lehet nevezni, illetve informálódni a sulekabel@gmail.com címen.)
Térkép: 2012-ben helyesbítve,
        Méretarány: 1:4000 (A4-es formátumú, lézeres nyomtatás, fóliát is biztosítunk)
        Alapszintköz: 2m        
        Pontmegnevezés a térképen lesz.
Rajt: 15:00-tól 18:00-ig (pályabontás 18:21:32-től)
Időmérés: A verseny időmérését SPORTident rendszerrel bonyolítjuk, dugóka a helyszínen, 100 Ft-

ért bérelhető. Egyesületen kívüli versenyzőknek az SI személyi igazolvány, vagy 10.000 Ft letét 
leadásával bérelhető. A pontokon SI és fehér-narancs bóják lesznek.

Pályaadatok:
- Hosszú: 5000 m
- Közepes: 3500 m
- Rövid: 2000 m
- Kezdő: 1000 m

     A hosszú és a közepes pályák átmennek a Hosszú-rétre. A Gazdagréti úton való átkeléskor 
kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel és kizárólag a kijelölt gyalogátkelőn (ezek a 
térképen jelölve lesznek ’)(’ jellel) keresztezze a járműforgalmat! 

Megközelítés, parkolás: Gyalogosan érkezve a 139-es vagy a 239-es busz, Torbágy utca megállójánál 
kell leszállni. Itt a Rétköz utca túloldalára átkelve, kb. 50 métert tovább gyalogolva érhetitek el a 
versenyközpontot. Gépkocsival a Rétköz utcáról a Csíkihegyek utca előtt és után lehet a 
szervizútra kanyarodni. Itt parkolni is tudtok. 

Eredmények: Az interneten lesz közzétéve néhány napon belül.
Egyéb: A versenyen mindenki saját felelősségére indul! A forgalmas utak 
keresztezésekor fokozott figyelemmel haladjatok át!
     Az iskolában a mosdó is nyitva lesz, így a mosakodási, öltözési lehetőség 
is biztosított. Kérjük, itt ügyeljetek a tisztaságra! 

További információk e-mailben kérhetőek: sulekabel@gmail.com 
Minden versenyzőt szeretettel vár a Tabáni Spari!


