
 
PÁLYA ISMERTETŐ 

Facebook esemény : https://www.facebook.com/events/973540899750331/ 

Összefoglaló: 

Versenyidőszak  : 2020.07.01 – 2020.07.31 

Fizikai Rajt  : Bátonyterenye, Zrínyi Miklós úton a Villámszer Kft. után a patak hídja. 

Fizikai Cél  : Nagykeresztúr után Kotyháza felé a dombtető 

Táv                       : 27,3 km 

Szintemelkedés  : 220 m 

Versenyszegmens eleje : Bátonyterenye, Zrínyi Miklós úton a Villámszer Kft. után a patak hídja. 

Versenyszegmens vége : Nagykeresztúr után Kotyháza felé a dombtető 

 

Szintrajz: 

 
STRAVA szegmens: https://www.strava.com/segments/24686257 

Térkép: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cCBBljF1j4-GpbZZukRk9qOZC8w3JaNN&usp=sharing 

 

 

https://www.facebook.com/events/973540899750331/
https://www.strava.com/segments/24686257
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cCBBljF1j4-GpbZZukRk9qOZC8w3JaNN&usp=sharing


Pályaleírás: 

 

1. Aki esetleg autóval érkezik annak célszerű Kisterenyén valahol biztonságos parkolót keresni. (Pl Lidl parkoló), 

vagy a Salgótarjáni Ipari Parkban attól függően, hogy a versenytáv előtt, vagy után akarjuk megtenni rajt és a cél 

közti szakaszt. 

2. Közelítsük meg a rajtot, majd induljunk Csengerházán keresztül Mátraverebély irányába! 

3. A Szentkúti elágazóban forduljunk jobbra Szentkút felé, a szentkúti kitérőt oda-vissza meg kell tenni! 

4. Tekerjünk egészen a szentkúti buszfordulóig, majd forduljunk meg a buszfordulóban úgy, hogy az útirányunk 

szerinti közelebbi bejáratán megyünk be, majd a távolabbiban vissza ki, ahogyan a busz is jár! 

5. Guruljunk vissza a Verebélyi útig majd jobbra fordulva haladjunk Verebélyen át Tar felé! 

6. Verebély után egy rövidebb rossz minőségű útszakasz lesz! 

7. Az új Tari csomópontban vegyük az irányt Sámsonháza, Márkháza, Nagykeresztúr felé! 

8. A cél a Nagykeresztúr utáni dombtetőn van. A lefelében már nem kell versenytempót menni Salgótarján felé! 

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 elszenvedett és/vagy okozott balesetekért 

és műszaki károkért, mindenki önmagáért felel! 

A verseny nem szervezetten zárt pályán zajlik, így közúti forgalommal, egyéb akadályokkal számolni kell, 

technikai és egészségügyi személyzet nincs! 

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 

 

http://www.salgotarjanihke.hu/

