Grófi MTBO Fesztivál
Versenykiírás
Időpont:

2020. június 27.

A rendezvény meghatározása:

versenyszerű tájbringázási lehetőség, amely
az edzettség növelését, a közösségi élet
erősítését, a tájkerékpározás
népszerűsítését hivatott szolgálni.

Rendezők:

báró Bunyik László
Csonti jószágigazgató
gróf Beverneky Kemény Farkas

Pályakitűző:

Csonti tábornok

Helyszín:

Budapest, XVII. Régivám köz 37.

Terep:

Keresztúri-erdő (alföldi jellegű parkerdő)

Térkép:

2020-ban készült, méretaránya: 1:10.000

Versenyközpont, rajt és cél:

A parkerdő egyik, esőbeállóval és padokkal
rendelkező, tisztásán

Rajt:

11:00 – 13:00 között

Kategóriák:

Grófi Elit:

kb. 15 km

Báró:

kb. 8 km

Grófocska:

kb. 2 km

Pontérintés:

A pontérintés és az időmérés a SPORTident
rendszerrel történik, az Air+ dugóka és a
normál dugóka is használható. Dugóka a
helyszínen bérelhető (300 Ft/nap), nem

igazolt versenyzőktől letétnek érvényes
fényképes igazolványt kérünk. A dugóka
elvesztése 20.000 Ft illetve 8.000 Ft. A
nevezés során kérjük a saját dugóka számát
megadni!
Eredményhirdetés:

15:00

Díjazás:

a kategóriák első három helyezettje kap majd
valamit. A Grófi Elit és a Báró pályákat
egyaránt teljesítők eredményei alapján
számított Őrgróf összetett első három
helyezettje is részesül díjazásban.

Party:

Az eredményhirdetés után az előre nevezők
élvezhetik a helyszínen bográcsban főzött
gulyás ízeit.

Nevezési díj:

A részvétel ingyenes, de támogatást
elfogadunk.

Nevezési határidő:

2020. június 24.
Az előnevezés kötelező, mert aki nem nevez,
annak nem jut térkép és gulyás.

Nevezés:

zhidas@t-online.hu email címen
a név, a kategória és a dugókaszám (ha van)
megadásával

Kikapcsolódás:

A terepen fix pontos tájfutópálya áll
rendelkezésére azoknak, akiknek marad
még energiájuk.
A 4200 m hosszú futókörön kipróbálhatod a
gyorsaságod gyalog és bringával is.
A VK réten lehet focizni és más sportot űzni.
A terepen két kitáblázott tanösvényt lehet
végigjárni valamint kiépített háborús
emlékhelyek (bunker, tankelhárító árok,
lövészárok rendszer és az ismeretlen katona
sírja) is meglátogatható.
https://parkerdo.hu/kereszturi-erdo/

https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/18553-bubosbankatol-az-oszapoigvorosbegytol-a-tengelicig

Egyebek:

A rendezvény nyílt, azon bárki részt vehet,
biciklis térképtartót korlátozott számban lehet
kölcsönözni,
A bukósisak használata kötelező. Akinek
nincs sisakja, az nem kap térképet!
A pályák közúton is haladnak, ahol a KRESZ
előírásainak betartása kötelező, a forgalmas
utakon való átkeléskor fokozottan
figyeljetek!
A rendezvényen mindenki a saját
felelőségére vesz részt, az esetleges
károkért, balesetekért, személyi sérülésekért
a rendezőséget felelősség nem terheli!
A célban büfé nem üzemel.

Kapcsolat:
Képek a terepről:

Hidas Sándor

zhidas@t-online.hu

