
  

           

 

Tisztelt Versenyzők! 

 

Már csak pár nap van hátra és rajtol a GYSEV150 Futónap, amellyel kapcsolatban 

szeretnénk részletes tájékoztatást adni számotokra.  

 

A verseny időpontja 2022. október 01., szombat. 

 

Versenyközpont/Rajtszámátvétel/Helyszíni nevezés:  
 

A versenyközpont a VOLT Café-val szemben kerül kialakításra (Sopron, Deák tér, lsd.: 

4. oldal térkép).   

A rajtszám átvételére a verseny napján 7:00 és 8:30 óra között van lehetőség a 

versenyközpontban. A rajtszám rögzítéséhez 4 darab biztostűt is adunk. A chip a rajtszám 

hátoldalán helyezkedik el, nem lehet onnan eltávolítani. A verseny végén ezeket nem kell 

leadni. Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére 

tűzve, olvashatatlanul viseli a verseny ideje alatt.  

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

ellátott rajtszámot kap (ehhez gumit biztosítunk a rögzítéshez). Ez utóbbit szükséges az egyes 

tagoknak átadni egymásnak, célszerű gumis rajtszámtartón viselni. (Például: chip-es rajtszám, 

amelyet átadnak a futók: 250; az első váltó rajtszáma: 250/1; második váltó rajtszáma: 250/2).  

 

Fent említett időpontban lesz lehetőség helyszíni nevezésre is. Javasoljuk, hogy azok a 

futók, akik a verseny napján szeretnének regisztrálni, időben érkezzenek. Ahogy az a 

versenykiírásban is szerepel az első 300 nevező részére tudunk nyomtatott technikai futópólót 

és egyedi befutóérmet biztosítani. A helyszíni nevezőknek maguknak kell gondoskodni a 

rajthoz jutásról.  

 

A versenyközpont helyszínén ruhatár és szociális helyiség használati lehetőség áll a 

sportolók rendelkezésére, melyet mindenki a saját felelősségére és a megfelelő egészségügyi 

előírásokat betartva használhat. A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk.  

A versenyzőknek lehetőségük van Wulkaprodersdorfban a rajt előtt a futáshoz nem 

szükséges ruháikat leadni, amelyet a célban található ruhatárban tudnak átvenni. Mindkét 

helyszínen ruhatárjegyet adunk, amelyet a ruha visszaváltásáig meg kell őrizni.  

Kérjük, hogy a ruhákban értékeket ne hagyjatok, azokért felelősséget nem vállalunk! 



  

           



  

           

Parkolás: 
 

A gépkocsival érkező versenyzők az alábbi lehetőségek valamelyikén is tudnak parkolni:  

 

• Mátyás király utca 

• Lenkey utca 

• Kis János u. – parkolók 

• Vasútállomás előtti parkolók 

• Petőfi téri mélygarázs (fizetős) 

 

 

 
Szombaton a parkolás díjmentes.  



  

           

 

Szállítás: 
 

Figyelem! 

A résztvevőknek úti okmány szükséges! 
 

 
A versenyközpont mellett. a térképen bejelölt helyszínen („Buszmegálló”) várják a 

buszok azokat a résztvevőket, akik az előnevezés során igényeltek szállítást. Az egyéni futók 

és a váltók első távját teljesítői egy időben, 10:00 órakor rajtolnak a Wulkaprodersdorfi 

(Ausztria) Vasútállomástól.  

 

A buszokra csak azok a résztvevők szállhatnak fel, akik előnevezés során igényelték a 

szállítást. A szervezők a buszra szálláskor ellenőrzik az úti okmányokat és nem áll módjukban 

felengedni a listájukon nem szereplő, vagy okmánnyal nem rendelkező versenyzőket (kivéve 

az Ágfalva és Sopron között futók).  



  

           

 

 

Kérünk minden résztvevőt, hogy az időpontokat szigorúan tartsák be! 

 

Bármi probléma esetén, a rajtszámon elhelyeztünk egy „probléma esetén értesítendő 

telefonszámot”. (+36 30/904 8848) 

Kérjük, ezt a számot csak valós probléma esetén keressék fel!  

 

Részletes menetrend 
 

Kiszállítás a Rajthoz és a váltópontokra 

Busz 

sorszáma 
Kiállás ideje: Indul: Honnan: 

Érkezik 

(kb): 
Hova: 

I. BUSZ 08:30 09:00 
Sopron, 

Deák tér 
09:30 Wulkaprodersdorf 

II. BUSZ 08:30 09:00 
Sopron, 

Deák tér 
09:30 Wulkaprodersdorf 

III. BUSZ 08:30 09:00 
Sopron, 

Deák tér 

09:30 
Wulkaprodersdorf, 

majd 

09:45 Zagersdorf 

IV, V., VI. 

, VII. 

KISBUSZ 

 

09:30 09:45 
Sopron, 

Deák tér 
10:10 

Kápolna 

(Baumgarten és 

Schattendorf 

között) 

VIII. 

KISBUSZ 
10:00 10:15 

Sopron, 

Deák tér 
10:30 Ágfalva 

 

 

 

Visszaszállítás a váltópontokról 

Indul: Hova: 

Zagersdorf – 

Váltópont 

Utolsó váltó 

beérkezése után 
Sopron, Deák tér 

Kápolna – Váltópont 
Utolsó váltó 

beérkezése után 
Sopron, Deák tér 

Ágfalva - Váltópont 
Utolsó váltó 

beérkezése után 
Sopron, Deák tér 



  

           

 

Útvonal:  
 

 

A 22,2 km-es pálya útvonala: 

 

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

Ágfalva (Agendorf) – Sopron (Ödenburg)  

 

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

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

Az útvonal végig biztosítva lesz, rendőrök, polgárőrök és segítők által. 

A verseny útvonalán átengedő forgalommal kell számolni (azaz az útlezárás nem 

folyamatos, a rendőrök, polgárőrök, segítők állítják meg a gépjárműveket, mikor a futó az 

érintett szakaszhoz ér), amely során a biztosítás mellett, a versenyzőknek is körültekintően 

kell futni. A könnyebb tájékozódás érdekében a kérdéses szakaszokon az útvonal ki lesz 

táblázva, továbbá segítőink fogják navigálni a futókat.  

 



  

           

Szintemelkedés:  

 

A verseny útvonala szinte végig sík terepen halad, egy meredek emelkedő vár a versenyzőkre, 

Zagersdorfból kiérve.  

 

Várható vasúti átjáró korlátozások:  

 

A felsorolt időpontok tájékoztató jellegűek, előfordulhat további időpontban is korlátozás, 

illetve késés esetén ezek az időpontok tolódhatnak.  

 

Ismét felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy aki tiltó jelzés ellenére áthalad a vasútiátjárón, 

kizárásra kerül!  

Hol: Mikor: Mennyi időre: 

Sopron – Baumgarten közötti 

vasúti átjáró 

(kb. 11,7 km-nél) 

10:27 50-55 másodperc 

10:30 35-40 másodperc 

11:27 50-55 másodperc 

11:30 35-40 másodperc 

12:05 2-3 perc 

12:27 50-55 másodperc 

12:30 35-40 másodperc 

Sopron – Schattendorf közötti 

vasúti átjáró 

(kb. 15,8 km-nél) 

10:10 40-45 másodperc 

10:48 50-55 másodperc 

11:10 40-45 másodperc 

11:48 50-55 másodperc 

12:10 40-45 másodperc 

12:48 50-55 másodperc 



  

           

Váltó/Frissítőpontok: 

A versenyen három váltó- és frissítőpont van. Váltani csak a váltóponton lehet. Frissítőpont 

található a célban is. Egyéni frissítő leadására a versenyzők részére nincs lehetőség.  

A váltópontokon ruhatárra nincs lehetőség.  

Befutás: 

 

Az érem átadása közvetlenül a futás befejezése után történik. (egyéni teljesítők a célban, míg 

a váltók a saját távjuk lefutása után, a váltóponton kapják meg) 

 

A befutócsomag átvételére csak a célban, a kijelölt versenyközpontban van lehetőség.   

 

Elsősegély nyújtás  

 

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. 

 

Eredményhirdetés:  

 

Az eredményhirdetés várható időpontja 13:15, 

Helyszín: Deák tér 

 

A verseny eső esetén is megrendezésre kerül. 

 
 
További felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén 

érdeklődhetnek; 

 

+36 30/904 8848 

szabadidosport@svszsz.hu 

 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 
 

 

mailto:szabadidosport@svszsz.hu

