
  

           

 

  

G Y S E V 1 5 0  F u t ó n a p  
Versenykiírás 

 

 

 

A verseny célja:  A GYSEV alapításának 150. évfordulójának tiszteletére, az 

egészséges életmód népszerűsítésére, versenyzési lehetőség 

biztosítása.  

 

A verseny szervezője: Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 

 

A verseny időpontja:  2022. október 01. (szombat)   

 

Versenyközpont:  Sopron, GYSEV Palota - Deák tér, a VOLT CAFÉ mögötti 

versenysátor 

 

A rajt helyszíne:  Vulkapordány (Ausztria) Vasútállomás – 7041 Vulkapordány,  

 Bahnhofpl 1. 

 

A rajt időpontja:   2022. október 01. (szombat) 10:00 óra   

   

A verseny útvonala: A mellékelt térkép szerint. 

 

Előnevezési határidő: 2022. szeptember 16. (péntek)  

(Ezen időponton túl csak a verseny napján, a helyszínen lehet 

nevezni korlátozott számban, a versenyközpontban 7:00-tól 8:30-

ig.) 

 

Nevezési díj:   díjmentes 

 

 

Távok/versenyszámok:  

 22 km - egyéni  

  22 km – váltó (2, 3, vagy 4 fős csapat)  

    



  

           

 

Útvonal: 

 

 

A 22,2 km-es pálya útvonala: 

 

Wulkaprodersdorf (Vulkapordány) – Zagersdorf (Zárány) – Schattendorf (Somfalva) – 

Ágfalva (Agendorf) – Sopron (Ödenburg)  

 

A verseny útvonala túlnyomórészt mezőgazdasági területek közötti dűlőutakat érint, 

kitáblázva, ahol gépjárműnek közlekedni szigorúan tilos.  

A verseny útvonala áthalad két vasúti vonalon, ahol a közlekedési szabályok betartása 

kötelező, amennyiben a tiltójelzés ellenére a versenyző áthalad, kizárásra kerül.  

 

 

Szintidő:   3 óra  



  

           

 

Az egyéni és csapatban résztvevő nevezőknek az alábbiakat biztosítjuk:  

 

▪ részvételt a versenyen 

▪ zárt és biztosított útvonal (több szakaszon forgalomkorlátozás)  

▪ chip-es időmérés 

▪ frissítő pontok (ásványvíz, szőlőcukor…stb.) 

▪ egészségügyi szolgálat 

▪ rajtszám  

▪ interneten közzétett fotók 

▪ online eredménylista 

▪ digitális oklevél 

▪ díjazás 

 

Az első 300 előnevezőnek:  

 

▪ befutócsomag:  

o nyomtatott technikai póló 

o egyedi befutóérem 

 

Online nevezés: 

A versenyre való nevezéssel a versenyző elfogadja, és kötelező érvényűnek tartja magára 

nézve a verseny szabályait! 

Nevezni a www.korido.hu oldalon keresztül, valamint személyesen a Sopron Városi 

Szabadidősport Szövetségnél lehet, 2022. szeptember 16-ig. (9400 Sopron, Ferenczy János u. 

2)  

 

http://www.korido.hu/


  

           

 

Versenyközpont/Rajtszám átvétel:  

Minden előnevezett, a verseny napján, 7:00 órától, a versenyközpontban tudja átvenni a 

rajtszámát.  

 

Versenyközpont címe: 

9400 Sopron, Deák tér – GYSEV Palota – VOLT CAFÉ mögötti versenysátor 

 

Előnevezés személyesen:  

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség: 

Cím:    9400 Sopron, Ferenczy János u. 2. 

Nyitvatartás:  Hétfő: 08:00-17:00 

    Kedd: 08:00-15:30 

     Szerda: 08:00-15:30 

     Csütörtök: 08:00-14:30 

     Péntek: 8:00-12:30 

      

Rajtszám:  A rajtszámhoz négy darab biztosítótű is tartozik. A chip a rajtszám 

hátoldalán található, nem lehet onnan eltávolítani, nem kell leadni.  

  

Öltözési lehetőség/ruhatár: 

A versenyközpontban öltözési és ruhatár használati lehetőség áll a sportolók rendelkezésére. 

Értékmegőrzést nem vállalunk! 

Frissítő állomások/váltópontok:  

I. frissítő- és váltópont: 4,6 km – Zagersdorf 

II. frissítő- és váltópont: 9,6 km – Kápolna (Baumgarten és Schattendorf között)  

III. frissítő- és váltópont: 16,2 km – Ágfalva, Ágfalvi Presszó 

Frissítési lehetőség a Célban is.  

Egyéni frissítő leadására a versenyzők részére nincs lehetőség.  



  

           

 

Váltópontok:  

A versenyen három váltópont van. Lehetőség van 2, 3 és 4 fős csapatok részvételére.  

Lehetőség van a kettő, illetve három fős csapatoknál, egy versenyzőnek több szakaszt 

teljesíteni.  

Váltani csak a váltóponton lehet.  

A versenyzők ki- és visszaszállításáról igény esetén gondoskodunk, amelyet a nevezési 

felületen kérünk jelezni! 

Szakaszok:  

I. szakasz:  

Wulkaprodersdorf (Vulkapordány) – Zagersdorf (Zárány)  

Táv hossza: 4,6 km 

II. szakasz: 

Zagersdorf (Zárány) – Kápolna (Baumgarten és Schattendorf között)  

Táv hossza: 5 km 

III. szakasz:  

Kápolna (Baumgarten és Schattendorf között) – Ágfalva (Agendorf), Ágfalvi 

Presszó 

Táv hossza: 6,6 km 

IV. szakasz:  

Ágfalva (Agendorf), Ágfalvi Presszó – Sopron, GYSEV Palota 

Táv hossza: 5,8 km 

A teljes táv szintemelkedése:  



  

           

 

Időmérés: 

A versenyt chipes időmérőrendszerrel mérjük!  

Egyéni versenyzők chipje a rajtszámon rögzített, kérjük, ne távolítsa el! Kaució nincs, a 

versenyt követően nem kell leadni. 

A 2, 3 és 4 fős csapatok minden tagja egy önálló rajtszámot, illetve a csapat egy chippel 

ellátott rajtszámot kap. Ez utóbbit szükséges az egyes tagoknak átadni egymásnak, célszerű 

gumis rajtszámtartón viselni.  

Technikai tájékoztató:  

Részeredmények mérésére nem kerül sor, a befutó eredmények kivetítésre kerülnek a 

versenyközpontban.  

Korcsoportok:  

 

▪ I. kategória: 2004. október 03. és 2010. október 02. között született lányok, fiúk 

▪ II. kategória: 2004. október 02. vagy az előtt született nők, férfiak 

 

Egyéniben csak 18 életévet betöltött versenyzők indulhatnak. 

 

Díjazás: (Serleg, oklevél)  

▪ 22 km egyéni teljesítők abszolút 1-3. helyezettjei, női és férfi kategóriában – serleg, 

oklevél. 

▪ 22 km csapatban teljesítők kategóriánkkénti 1-3. helyezettjei, női és férfi kategóriában 

– serleg,  oklevél 

 

Fontos: A vegyes összetételű csapatok a férfi kategóriában lesznek értékelve.  

Amennyiben a csapatban egy 18 év feletti versenyző is szerepel, akkor a II. 

kategóriában kerülnek értékelésre. 



  

           

 
Figyelem! 

 

A résztvevőknek úti okmány szükséges!  

 

Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve viseli a 

verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját 

szintidőre, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan 

tölti ki! 

 

A vasútvonalon, tiltó jelzés ellenére áthaladó versenyző kizárásra kerül.  

 

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel vagy kutyával futni tilos.  

 

A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

 

A rendezvényről a verseny útvonalán, valamint a rajt előtt és az eredményhirdetéskor a rajt területen 

fotók és videók készülnek, amit a rendezők megjelenítenek a verseny honlapján és kiadványaikban. 

A versenyen való részvételkor a versenyzők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a 

szervezők szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban. 

A fotókon és videókon szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. A képek a honlapról szabadon 

letölthetőek! 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a 

versenykiírás és a versenyszabályzat feltételeit. 

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervezők előzetes 

engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 

A rendezők fenntartják az indulói létszám korlátozásának, valamint az útvonal-, program- és időpont 

változtatás jogát. 

 

Elsősegélynyújtás 

A verseny időtartama alatt szakképzett egészségügyi ellátás biztosított. A résztvevőknek azonban 

tudomásul kell venniük, hogy az útvonal jellege, adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása egy 

esetleges sérülés helyszínére időigényesebb lehet. Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten ügyelni 

saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges, segítenie az esetleg balesetet szenvedett 

sporttársának. 

 

Felelősség 

A versenyen bárki részt vehet, aki elfogadja a versenykiírásban foglalt feltételeket. Az eseményen 

mindenki saját felelősségére vesz részt.  

Figyelem! 

 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a versenyrendezés feltételei 

változhatnak. Az érvényben lévő előírások betartása kötelező. 
 
Sopron, 2022. július 08. 

 


