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BIKEaway Nagy Kopasz MTB kör - Kroki táv
31 km - D+ 700 m
Készen állsz? 😊
Teljesítés:
A teljesítés az útvonalon csak kerékpárral megengedett és a QR kódos rendszerünk használatával
lehetséges. A rendszer hibás használatából adódó problémákért kizárólag az indulók felelősek. A
teljesítés az érvényes nevezést követően lehetséges, a QR kódok megfelelő sorrendben történő
leolvasásával. Minden QR kódnál a rendszerbe fel kell vinned a 6 jegyű “futóazonosítód”, amely alapján
a rendszer beazonosít, rögzíti az adott pont érintését. A pontok a következők:

RAJT / CÉL: Budapest,
Szépjuhászné Büfé
(1021 Budapest, Budakeszi út 97.)
1. QR kód: A büfé jobb oldalán (parkoló felőli oldal), a nagy üvegtáblákon találod a kódot.
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2. QR kód: PETNEHÁZY-RÉTEK ellenőrző pont:
Amikor elhagyod az aszfaltutat (cserkésztábor bekötőút) egy rövid földút kivisz egy gyönyörű rét
szélére. Amikor a rét hátsó sarkához érsz, bevisz a nyomvonal az erdőbe. Ezen a ponton a
bringásjelzések alatt találod a kódot.
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3. QR kód: Anna-lak (vadászház)
A kódot a vadászház mellett épült pihenőpadok mellett, a lovak kikötésére/bringák
letámasztására szolgáló állványon találod. (A pótkód az épület átellenes oldalán, a települések
távolságát jelző táblán látható)
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4. QR kód: Amikor a hosszú erdei szakasz után először érsz ki az aszfaltútra, a Cserkésztábor
bejárata mellett, akkor a terelő KRESZ tábla hátulján vár az ellenőrző kód.
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5. A CÉL kód a rajt mellett, ugyanazon az üvegen, csak a jobb oldalon vár.
Az útvonal:
Az útvonal letölthető és gps-szel rendelkező eszközön (pl. Garmin kerékpáros eszközök/órák), vagy
okostelefonon (pl. az ingyenes Locus Map appban) bármikor követhető. Ehhez a gpx fájl töltsd le a
weboldalunkról. https://www.runaway.hu/bikeaway
Az útvonal a Szépjuhászné Büfétől indul és a Pilis Bike ajánlott útvonalán halad.
Érem átvétele:
Az érmedet a Szépjuhászné Büfében veheted át. Az érem mellé 1.000,- fogyasztást kapsz (pl.: két
palacsintát, ásványvízzel, vagy üditővel).
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