Váltópontok megközelítése egyénileg
1. szakasz (női):
Eger, Dobó tér (47°54'08.1"N 20°22'36.4"E) - Eger, Dobó tér (47°54'08.1"N 20°22'36.4"E)
Verseny útvonala: Dobó- tér; Eszperantó sétány; Érsekkert /Klapka György utat keresztezve/;
Táncsics Mihály sétány; Klapka út / kanyarodás jobbra a strand irányába/; Frank Tivadar utca;
Almagyar utca; Dózsa György tér; Dobó utca; Harangöntő utca; Markhót Ferenc utca; Hecset
utca; Végvári vitézek tere; Gárdonyi Géza tér; Dr. Sándor Imre utca; Bródi Sándor utca;
Városfal utca; Pori sétány; Kossuth Lajos utca/a járdán/; Eszterházy tér; Széchenyi utca; Érsek
utca; Dobó tér
Szakasz hossza: 5 km
Rajt: 10:00
Első futó várható beérkezése: 10:15
Szintidő: 10:40
Parkolási lehetőség (fizetős): Kossuth Lajos utca, Fellner Jakab utca, Egészségház utca.
Ingyenes: Ady Endre úti parkoló (ahol a szakasz buszok is állnak majd)

2. szakasz (férfi):
Felsőtárkány, Faluház (47°58'42.6"N 20°25'47.4"E) – Bükkzsérci elágazás (47°59'43.1"N
20°29'24.9"E)
Szakasz hossza: 6,6 km
Rajt Felsőtárkányban (Újraindítás): 10:30
Első futó várható érkezése a Bükkzsérci elágazáshoz: 10:50
Szintidő a Bükkzsérci elágazásnál: 11:20
Gépjárművel az útvonal 12 perc
Parkolás Felsőtárkányi újraindítási pontnál: A Faluház parkolójában
Parkolás a Bükkzsérci elágazásnál (csak érvényes behajtási engedéllyel): A váltópont melletti
elágazásban, a Völgyfő felé vezető úton (jobbra, az út szélén). Kérjük a helyszínen lévő
rendezők utasításait tartsák be a parkolásnál!
FIGYELEM! A Bükkzsérci váltópont csak a Szervezőbizottság által adott, az Egererdő
Zrt. által kibocsátott, 2019. április 06-ra érvényes, rendszámot is tartalmazó behajtási
engedéllyel közelíthető meg!

1

3. szakasz (férfi):
Bükkzsérci elágazás (47°59'43.1"N 20°29'24.9"E) - Hór-völgyi elágazás (48°01'08.2"N
20°29'51.0"E)
Szakasz hossza: 4,6 km
Első futó várható érkezése a Hór-völgyi elágazáshoz: 11:04
Szintidő a Hór-völgyi elágazásnál: 11:55
Gépjárművel az útvonal 18 perc (keskeny erdészeti út!)
Parkolás a Hór-völgyi elágazásnál: (csak érvényes behajtási engedéllyel): A váltópont melletti
elágazásban, a Hosszú-völgy felé vezető úton (jobbra, az út szélén)
Kérjük a helyszínen lévő rendezők utasításait tartsák be a parkolásnál!
FIGYELEM! A Hór-völgyi váltópont csak a Szervezőbizottság által adott, az Egererdő
Zrt. által kibocsátott, 2019. április 06-ra érvényes, rendszámot is tartalmazó behajtási
engedéllyel közelíthető meg!
4. szakasz (férfi):
Hór-völgyi elágazás (48°01'08.2"N 20°29'51.0"E)
20°29'36.0"E)
Szakasz hossza: 5,7 km
Első futó várható érkezése a Megyehatárhoz: 11:21
Szintidő a Megyehatárnál: 12:40
Gépjárművel az útvonal 12 perc (keskeny erdészeti út!)

-

Megyehatár

(48°02'26.7"N

Parkolás a Megyehatárnál: A váltópont melletti réten (behajtási engedély nélkül is
megközelíthető a 2505. sz. főút irányából, a megyehatár jelző táblánál kell behajtani
FIGYELEM! A Megyehatár váltópont megközelíthető a 2505 sz. főút felől behajtási
engedély nélkül is! Azonban a Hór-völgyi elágazástól csak engedély köteles útszakasz
vezet a Megyehatár váltóponthoz!
5. szakasz (férfi):
Megyehatár (48°02'26.7"N 20°29'36.0"E) - Répáshutai
20°32'07.2"E)
Szakasz hossza: 10,7 km
Rajt Megyehatárnál (Újraindítás): 12:30
Első futó várható érkezése a Répáshutai elágazáshoz: 13:02
Szintidő a Répáshutai elágazásnál: 13:50
Gépjárművel az útvonal 15 perc
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elágazás

(48°03'13.3"N

Parkolás a Répáshutai elágazásnál: A Répáshutára vezető út mentén, illetve az elágazásban
található kavicsos parkolóban (a váltópont és a csapatszállító buszok zavarása nélkül Kérjük a
helyszínen lévő rendezők utasításait tartsák be a parkolásnál!
FIGYELEM! A 12:30-kor történő újraindítás előtt minden kocsinak el kell haladnia a
Répáshutai váltópont irányába. Újraindítás után nem lehet Miskolc irányába közlekedni
13 óráig!
6. szakasz (női):
Répáshutai elágazás (48°03'13.3"N 20°32'07.2"E) - Rejtek, Erdei Iskola (48°03'53.8"N
20°33'48.8"E)
Szakasz hossza: 3,8 km
Első futó várható érkezése Rejtekre: 13:14
Szintidő Rejteken: 14:20
Gépjárművel az útvonal 6 perc
Parkolás a Répáshutai elágazásnál: A Répáshutára vezető út mentén
Parkolás Rejteken: Az Erdei Iskola előtti parkolóban, illetve Miskolc irányába a 2505 sz. főút
szélére lehúzódva
Kérjük a helyszínen lévő rendezők utasításait tartsák be a parkolásnál!
7. szakasz (férfi):
Rejtek, Erdei Iskola (48°03'53.8"N 20°33'48.8"E) - Bánya hegyi elágazás (48°03'31.4"N
20°30'18.8"E)
Szakasz hossza: 9,1 km
Első futó várható érkezése Bánya hegyi elágazáshoz: 13:42
Szintidő Bánya hegyi elágazásnál: 15:30
Gépjárművel az útvonal 12 perc
Parkolás a Bánya hegyi elágazásnál: A váltópont után, a 2505 sz. főút szélére lehúzódva
Felsőtárkány irányába. Száraz időjárás esetén a váltópont melletti füves parkolóban is
lehetséges a parkolás
Kérjük a helyszínen lévő rendezők utasításait tartsák be a parkolásnál!
8. szakasz (férfi):
Bánya hegyi elágazás (48°03'31.4"N 20°30'18.8"E) – Bánkút (N 48°05.871' E 20°28.908')
Szakasz hossza: 9,1 km
Rajt a Bánya-hegyi elágazásnál (Újraindítás): 14:20
Első futó várható érkezése Bánkútra: 14:48
Szintidő Bánkúton: 15:33
Gépjárművel az útvonal kb. 50 perc (Bánya hegyi elágazástól csak közúton érhető el Bánkút)
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Parkolás Bánkúton, a Fehér Sas Panzióval mellett található parkolóban
FIGYELEM! A Bánya-hegy – Bánkút közötti erdészeti út csak a Szervezőbizottság által
adott, az Egererdő Zrt. által kibocsátott, 2019. április 06-ra érvényes, rendszámot is
tartalmazó behajtási engedéllyel közelíthető meg! Újraindítás előtt minden autónak át
kell haladnia a váltóponton, a 14:20-as újraindítást követően 15:00-ig csak közúton
közelíthető meg a Bánkúti váltópont!
9. szakasz (férfi):
Bánkút (N 48°05.871' E 20°28.908') - Szentlélek (N 48°07.263' E 20°31.526')
Szakasz hossza:5,3 km
Első futó várható érkezése Szentlélekre: 15:04
Szintidő Szentléleken: 16:15
Gépjárművel az útvonal 15 perc
Parkolás Szentléleken, a váltópont mellett található parkolóban, a váltópont, és a csapatokat
szállító buszok zavarása nélkül!
Kérjük a helyszínen lévő rendezők utasításait tartsák be a parkolásnál!
10. szakasz (férfi):
Szentlélek (N 48°07.263' E 20°31.526') - Ómassa, őskohó (48°06'49.7"N 20°35'19.6"E)
Szakasz hossza: 9,9 km
Első futó várható érkezése az Őskohóhoz: 15:33
Szintidő az Őskohónál: 17:30
Gépjárművel az útvonal 20 perc
Parkolás az Őskohónál, az őskohó mellett található parkolóban, a váltópont és a csapatokat
szállító buszok zavarása nélkül!
Kérjük a helyszínen lévő rendezők utasításait tartsák be a parkolásnál!
11. szakasz (női):
Miskolc, Hősök tere (48°06'15.5"N 20°47'03.8"E) - Miskolci Egyetem, Atlétikai Centrum
(48°04'40.5"N 20°46'05.6"E)
Verseny útvonala: Hősök tere - Déryné utca - Kandia köz - Szemere Bertalan utca – Mindszenti
tér – Görgey Artúr utca - Szabadságharc utca – Csabai kapu - Jászi Oszkár utca - Ifjúság útja Középszer utca – Szentgyörgy út - Miskolctapolcai út – Kemény Dénes Sportuszoda – Miskolci
Egyetem, Atlétikai Centrum
Szakasz hossza: 6,2 km
Rajt a Hősök teréről (Újraindítás): 17:05
Szintidő a Miskolci Egyetemen: 17:50
Parkolási lehetőség (fizetős): Hősök tere alatt található mélygarázs, Antall József park,
Régiposta utca.
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Gépjárművel az útvonal 11 perc
12. szakasz (férfi):
Az útvonal megegyezik a 11. szakasz útvonalával.
Rajt a Hősök teréről (Újraindítás): 17:20
Szintidő a Miskolci Egyetemen: 18:00
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Egyéb rendelkezések:
1. A verseny útvonalán közlekedő gépjárművek vezetőinek és utasainak feltétel nélkül és
maradéktalanul be kell tartani a verseny szervezőinek utasításait!
2. A váltópontokon parkolni a KRESZ szabályait és a rendezők utasításait betartva lehet.
TILOS akadályozni a futókat és a rendezői autók továbbhaladását.
3. A verseny teljes útvonalán a futók mellett kellő távolságot tartva lehet csak elhaladni.
A Bánya hegyi elágazás - Nagymező - Bánkút útvonalon a futók mellett a keskeny út
miatt az előzendő futó sebességénél maximálisan 5km/h-val nagyobb sebességgel lehet
elhaladni.
4. A versenyzők testi épsége érdekében az újraindítások miatt az alábbi szakaszokon és
időszakokban tilos a gépjárműforgalom:
i. Rejtek – Bánya hegyi elágazás között:
12:45 – 13:40 között
Rejteket 12:45 és 13:40 között csak az utófutó autót követve,
azt nem megelőzve lehet elhagyni Bánya hegyi elágazás
irányába. Az utófutó autót kizárólag 13:40-t követően lehet
megelőzni.
ii. Bánkút – Szentlélek között:
14:10 – 15:00 között
Bánkútot 14:10 és 15:00 között csak az utófutó autót követve,
azt nem megelőzve lehet elhagyni Szentlélek irányába. Az
utófutó autót kizárólag 15:00-t követően lehet megelőzni.
5. Tilos továbbá a verseny útvonalával ellentétes irányú forgalom az alábbi szakaszokon
és időszakokban:
i. Bánkút – Bánya hegyi elágazás között:
13:10 – 15:05
6. A Bánya hegyi elágazás - Nagymező - Bánkút útvonalon az út kátyús, keskeny
nyomtávú, szűk, nehezen járható. Az autó alja és oldala helyenként karcolódhat,
sérülhet, ezért ezen az útszakaszon kizárólag saját felelősségre és behajtási engedély
birtokában lehet áthaladni. Az útszakaszon a szintidők letelte előtt kizárólag
egyirányban (Bánya hegyi elágazás - Nagymező - Bánkút irányban) a 3. pontban
foglaltak figyelembe vételével lehet közlekedni, szigorúan tilos az útról letérni vagy
visszafordulni! A Bánya hegyi elágazás és Bánkút közötti útszakaszon az utat elállni,
várakozni (lehúzódva sem) a váltópontok kivételével szigorúan tilos! Vis maior esetén
az autót haladéktalanul el kell távolítani az útról, az áthaladást az út teljes szélességében
szabaddá kell tenni.
7. A futóverseny gyalogos kiránduló- és kerékpáros forgalommal érintett utakon zajlik,
kérjük fokozott óvatossággal közlekedjenek.
8. A verseny teljes útvonalán szemetelni szigorúan tilos.
9. Versenyben lévő futó szállítása, szélárnyék biztosítása szigorúan tilos. Ilyen esetben a
versenybizottság mérlegelés nélkül a csapatot azonnali kizárással és a BNP területén az
engedély azonnali bevonásával sújtja.
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