Adatlap
a rendező szervezet:
a rendezőcsapat vezetője:
telefonszám:
a csapat saját honlapjának neve:

Kincső Humánszolgáltató , Kiss Árpád VDSE
Sztancsik József Dodó
06 30 7474031
www.sztancsikdodo.atw.hu www.paloctriatlon.hu

AZ ELSŐ HÁROM PRÓBA ADATAI:
TÚRA

datum:
2011. augusztus 21. Ipolyvölgyi (BAKANCSOS).
a nevezés pontos helyszíne:
Városi Sportpálya - BSE pálya
a nevezés kezdete és vége:
8 órától 11 óráig
a versenyközpont bontása:
16 óra
a próba rövid leírása:
A Sportpályától indulva alig 600 m után az Ipoly
folyó csodálatos élővilágával körülvéve túrázhatunk az ugyancsak sok kanyarral, öböllel,
forgókkal megáldott Ipoly partján. Olyan érdekes és több helyen szinte érintetlen
természben tehetjük mindezt ami párját ritkító és sajátos. Nem klasszikus túraút,
döntőrészben a horgászok által kitaposott utakon, sok esetben csak 4-5 m választ el
Szlovákiától.
FUTÁS

dátum:

2011. október 2. IPOLYPARTI TRAPP PARTI!!!
Nekünk két kerékkel több van. Biciklis túra.
a nevezés pontos helyszíne:
Balassagyarmat,
Dr Kenessey Albert Kórház előtti parkoló
a nevezés kezdete és vége:
8 órától 11 óráig.
a versenyközpont bontása:
15 óra
a próba rövid leírása:
A kórház elől indulva (a közös rajt 9 órakor)
félpályás útlezárással átfutunk és kerekezünk Balassagyarmat központján az ipolyparton
lévő sportcsarnokig majd tovább az Ipoly folyó gátján. Egy kicsit demonstrálni
szeretnénk a sorozatot ezért jó lenne, ha minél többen tudnátok a 9 órás rajtig ideérni.
Azután mindenki érkezés szerint kezdheti meg a táv teljesítését és futhat, vagy bicózhat,
át Szlovákiába, majd vissza az Ipoly hazai olalára és Örhalomfelé teljesítheti a távot a
csodaszép természeti környezetben.

DUATLON
2011. október 15-16.
Sok lábon, Sok keréken Palócföldön
a nevezés pontos helyszíne:
Kamion terminál a határátkelőnél.
a nevezés kezdete és vége:
15-én 7 órától 11 óráig
16-án 8 órától 11 óráig.
a versenyközpont bontása:
15-én: 17 óra, 16-án: 15 óra
a próba rövid leírása:
az első napon kizárólag 6-15 éves korig a második
napon minden korosztálynak szól a rendezvény. Sajátos módon, bevontuk a határ
túloldalán lévő települést Szlovákgyarmatot (Slovenske diarmata). Ezzel már
programunk a határokon átnyúló kapcsolatrendszer része is.
datum:

