
Versenyidőszak  : 2020.05.15 
 

Összefoglaló: 
Fizikai Rajt / Cél  : SBTC focipálya melletti parkoló
Táv                       :6,3 km 
Szintemelkedés  : 220 m 
Versenyszegmens eleje : Focipálya jobb oldalán
Versenyszegmens vége : Átjáró ösvény
 
Szintrajz: 

STRAVA szegmens:https://www.strava.com/segments/23967497

 
Térkép:https://drive.google.com/open?id=14Cm2xpgVq_ieTjNYw5qHjkJx6WPYBdIt&usp=sharing

 
 

 

 

PÁLYA ISMERTETŐ 

: 2020.05.15 – 2020.06.14. 

TC focipálya melletti parkoló. 
 
 

Focipálya jobb oldalán a földúton a lelátó melett. 
ösvény közepe a teniszpálya mellett a parkoló felé 

https://www.strava.com/segments/23967497 

https://drive.google.com/open?id=14Cm2xpgVq_ieTjNYw5qHjkJx6WPYBdIt&usp=sharing 

 

 

 



Pályaleírás: 
 
 
1. SBTC pálya parkoló, induljunk a focipálya jobb oldalán lévő földúton az erdő felé. A lelátók mellett már indul a 
szegmens. 
2. Focipálya után az erdőben le kell térni a homokos földútról enyhén balra az egynyomos ösvényre a sorompó 
felé. 
3. Haladjunk felfelé majd a tetőt elérve lefelé gurulunk Ponyi-puszta irányába, a piros sáv jelzésű út felé, majd 
azon tovább egészen az „egyes köves”-felé, amely a fogaskerekű vasút nyomvonala. Itt 90 fokot fordulunk balra 
és haladunk felfelé az „egyes köves”-en, követve ezzel a piros sáv jelzést. 
4. Kövessük a piros sáv jelű utat egészen fel a Zagyvai elágazóig, ahol balra fordulunk a Tatár-árok teteje/Salgó 
felé, majd megyünk szinte a fanyúlig. 
5. A tatár árok felé a régi klasszikus, útirányunk felől nézve az első, Zöld sáv illetve zöld kerékpár jelzésű 
kanyargósabb egynyomos úton gurulunk le. 
7. Salgópusztát elérve balra fordulunk, majd jobbra tartva elérjük a tatár árok felső bejáratát. 
8. A tatár árok tetején nem használjuk a jobb oldali meredek rövidítő utat a fák közt, hanem körbe megyünk a 
gyökérletöréses útvonalon. 
9. A tatár árok jobb oldalát használva, a zöld kereszt, illetve zöld kerékpár jelzésen gurunk a lakótelep felé, a 
forrást, patakátkelést érintve ! 
10. A tatár árokból kiérve a teniszpálya mellett haladunk a kis hídon át vissza a parkolóba. 
11. A szegmens vége a teniszpálya mellett van, a hídnál már nem kell rohanni ! 

Általános tudnivalók: 
 
A Versenyben való részvételhez nevezés szükséges. Ennek hiányában a szegmensen futott eredmények 
érvénytelenek, a kerékpáros nem minősül versenyzőnek. 
 
A versenyszám lezárási határidejéig korlátlan számban lehet próbálkozni, a lezáráskor a legjobb időeredmény 
számít. 
 
A Versenyen mindenki saját felelősségére egyénileg indul, az esetleges balesetekért és műszaki károkért, 
károkozásért mindenki önállóan felel! 
A verseny nem szervezetten zárt pályán zajlik, így esetleges turistákkal, egyéb akadályokkal számolni kell.  
A versenyzés során be kell tartani az általános közlekedési szabályokat. A verseny időmérését illető technikai 
eredetű vitás helyzetekért a rendezőség felelősséget nem vállal. A felmérés pontossága függ az alkalmazott 
technikától. A STRAVA szegmens alapú időméréshez ajánlott a kerékpáros GPS használata, de a menet 
ingyenes mobilapplikációval is mérhető. A versenyzéshez STRAVA profil szükséges, melynek elérési, létrehozási 
lehetőségei illetve minden egyéb tudnivaló weboldalunkon megtalálhatók:  

http://www.salgotarjanihke.hu 


