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Sí-alpinista Rally eredmények (2009 - 2012)

Adminisztrátor, 2012. február 11. szombat - 09:00:00

Sí-alpinista Rally eredmények 2009 - 2012
******************************************

SÍTÚRÁZÓK levelezõ listája
/

Facebook FÓKACSOPORT

CSÚSSZ ÉS MÁSSZ &#8211; feljegyzések sítúrákról

/

FÓKA - blog a sítúrázásról

KULOÁR - blog

/

TEREPSÍ - blog
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Lavina.lap.hu

/

Túrasí.lap.hu

******************************************

Az aktuális verseny oldala
A sí-alpinista versenyek eddigi története és eredményei

XXIX. Síalpin Rally 2012

1. forduló
február 4-5.
(Gyömbér), 2. forduló
március 3-4.
(Zirbitzkogel)
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A kiírásokat és az eredményeket lásd lentebb

.

******************************************

Február 16-án lavinabaleset volt a Zirbitzkogel körzetében

.

A Scharfes Eckrõl a Sabathy Hütte felé esõ oldalon lesízõ magányos túrázó deszkalavinát indított el, amely
elragadta. A hegyimentõk már csak holtan találták meg 1 méter mélyen. Az áldozatnál nem volt lavinajeladó.
és képek

.

Felkészülésre és edzésre alkalmas versenyek is megrendezésre kerültek.
.
- Január 28-án az I. Börzsöny Tigrise sítúra verseny

Részletek
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Eredményei és képei a "borzsonytigrisei[pont]gportal[pont]hu" oldalon találhatók. 26 versenyzõ (köztük 2 hölgy) indult az
elsõ alkalommal megrendezett megmérettetésen. A "Börzsöny Tigrise" 2012-ben Újhelyi Balázs lett (egy héttel ez után a
Gyömbér Rally gyõztese is lett).
- Február 19-én a

II. Börzsönyi túrasí verseny és teljesítménytúra

A részletek itt , a beszámoló itt

.

olvasgató.

******************************************

2. FORDULÓ EREDMÉNYEK

Még soha nem láttunk ilyen kevés havat a Zirbitzkogelen a versenyeink
történetében.
A szombati pályabejárás meglehetõs meleg idõben történt, de még volt annyi
hó a levezetõ úton, hogy lecsatolás nélkül is vissza lehessen térni a házhoz.
Vasárnap reggelre ugyan hûlt a hõmérséklet néhány fokot, ám az elõzõ
napi meleg tovább rongálta a versenypálya körülményeit és felhõsödés is
nehezítette a tájékozódást.
A férfiak a háztól lefelé, a nõk a háztól felfelé rajtoltak azonos idõben a
kijelölt útvonalon.
Férfi táv: Sabathy Hütte (1620 m) - Rieser Alm (1397 m) - Sabathy Hütte (1620 m)
- a Scharfes Eck k. hegyhátán (1840 m) - Winterleiten See (1780 m) - Scharfes Eck
csúcsa alatt (2365 m) - nyereg (2290 m) - Zirbitzkogel (2397 m) - Lindner Hütte (1730
m) - Sabathy Hütte (1620 m).
1. Újhelyi Balázs - 2:41:13
2. Zepkó Tamás

- 2:47:23

3. Gerely Gábor - 3:05:54
4. Szabados Mihály - 3:06:59
5. Hámornik Balázs - 3:17:59
6. Angelus Béla - 3:42:38
7. Miháltz Márton - 3:44:50
8. Yeanet Poett - 4:05:30
9. Bíró Szabolcs - 4:37:12
10. Baki Ádám - 5:10:05

Nõi táv: Sabathy Hütte (1620 m) - a Scharfes Eck k. hegyhátán (1840 m) - Winterleiten See (1780 m) - Scharfes Eck csúcsa

http://komarnicki.hu/news.php?item.22
Oldal 5/37

alatt (2365 m) - nyereg (2290 m) - Zirbitzkogel (2397 m) - Lindner Hütte (1730 m) - Sabathy Hütte (1620 m).

1. Schreiber Mónika - 3:19:33
2. Genáhl Krisztina - 3:29:43
3. Harmat Veronika - 4:11:54

A 2012. évi kétfordulós összetett Magyar Síalpin Rally végeredménye:

1. Újhelyi Balázs

(1. + 1. hely)

2. Szabados Mihály (3. + 4. hely)
3. Gerely Gábor (5. + 3. hely)
3-4. Yeanet Poett (9. + 8. hely)
3.4. Miháltz Márton (10. + 7. hely)
5. Bíró Szabolcs (12. + 9. hely)

1. Hadas Veronika (1. + 3. hely)

A 2. forduló dobogósai és az összetett verseny gyõztesei a

Tengerszem Sport által felajánlott ajándékutalványokat

kapták.

A nem túl ideális viszonyok ellenére a rendezvényen összességében 38 fõ vett részt.
Egy élménybeszámoló

a gyõztes tollából a

Börzsöny tigrisei oldalon

- SCHREIBER MÓNIKA KÉPEI a bejárásról és a januári túrájukról
- RÁTKAI RICHÁRD KÉPEI a bejárásról és a versenyrõl
- ANGELUS BÉLA KÉPEI a versenyrõl

.
.

.

- KIRÁLY GÉZA KÉPEI a vasárnapi versenyrõl
- Király Géza képei a szombati túrájukról

már olvasható.

.
.

- Király Géza 2002. évi Zirbitzkogel versenyen készült "retro" képei

.

***************

2. FORDULÓ KIÍRÁS
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[ A KIÍRÁS letölthetõ PDF formátumban is

]

Március 3-4. Zirbitzkogel (Seetaler Alpen)

Kategóriák : férfi egyéni, nõi egyéni (létszámfüggõ), kétfordulós összetett bajnok.
A kategóriák gyõztesei a

Kötelezõ felszerelés

Tengerszem Sport által felajánlott ajándékokat kapják.

(személyenként): sítúraléc szõrmével, lavina jeladó, hólapát, hágóvas (vagy firnvas),

sisak, mentõfólia.
Hiányzó felszerelési tárgyakra vonatkozó kölcsönzési igényt a jelentkezéskor kérjük elõre jelezni!

Odautazás egyénileg, érkezés március 2-án (péntek) délutántól március 4-én (vasárnap) reggelig.
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Ajánlott útvonal: Budapest - Kismarton (Eisenstadt) - Semmering - Bruck an d. Mur - Zeltweg - Obdach -

Alpengasthof Sabathy

(kb. 5&#8211;6 óra, GPS N47 05,227 E014 35,983).
Autóval a hegyi szálló bejáratáig fel lehet menni.

Hóláncot kötelezõ vinni!

PROGRAM
1. nap, március 3. szombat : a rendezõknek pályabejárás, a résztvevõknek fakultatív sítúra.
Jó viszonyok esetén javasolható a Zirbitzkogel (

N47,063494 E14,567079) és a Scharfes Eck különbözõ

túraútvonalakon való bejárása.

2. nap, március 4. vasárnap : a szükséges tudnivalók (verseny útvonala, limitidõ, stb.) ismertetése a versenyzõkkel, az
elõírt felszerelési tárgyak meglétének ellenõrzése.
Tömegrajt 9 órakor.

A LEGGYORSABB NYER!

Eredményhirdetés a versenyzõk beérkezése után, kora délután a hegyi szállóban.

Szállásköltségek

:

Az Alpengasthof Sabathy többágyas szobáiban 28 euró/fõ/éj a szállásköltség, büféreggelivel.
Szállás

"foglaló" - 10 euró

elõre való letétele az erre való jelentkezéskor!

Lehetõség van (közvetlenül, más áron) komfortosabb szobákban való elhelyezés megrendelésére is.

Jelentkezési lehetõségek

:

- Tengerszem (Bp. VII., Dohány u. 29., +3613221606, dohany[kukac]tengerszem.hu)
- Kunos Gábor , +36309508047, kunos.gabor[kukac]gmail.com

Nevezési díj

: 3000 Ft/fõ

(elõzetes befizetés esetén), vagy 4000 Ft/fõ a helyszínen.
Elõnevezési határidõ: február 29.

***************

1. FORDULÓ EREDMÉNYEK
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Hagyományos versenyünk elsõ fordulóját ismét a Gyömbér-csúcs
körzetében rendeztük meg február 4-5.én a magyar sítúrázók találkozója
keretében.
A nagy hidegre és a havazásra figyelmeztetõ meteorológiai elõrejelzések elég
rendesen megszûrték a résztvevõket, végül harminc ketten jöttünk össze.
Szombaton még meglehetõs szélben és gyenge havazásban ért fel a
társaság elsõ része a Gyömbér turistaházba. Este és hajnalban lehullott vagy
10 cm friss hó jót is tett a hegyoldalak szél által döngölt lejtõinek. Vasárnap
reggelre szinte teljesen elállt a szél, az ég kitisztult, így a versenyre nevezett 16
fõ (köztük három hölgy) majdnem ideális körülmények között rajtolhatott
el Trangoskától a négy érintési ponttal kijelölt pályán. Néhányan a hideg
vagy a szõrme nem ragadása miatt feladni kényszerültek a nyereg
környékén. Voltak, akik a csúcsra való felmenetnél szintén nem tudták
visszaragasztani fókájukat a hideg miatt és lécüket a zsákjukra véve
gyalogolni kényszerültek.
A forduló eredményei (Trangoska - Gyömbér-nyereg - Gyömbér-csúcs Gyömbér-nyereg - Halott denevérek barlangja útelágazás - Gyömbér-nyereg):
1. Újhelyi Balázs
2. Schäffer Gábor

- 1:47:54

- 2:01:54

3. Szabados Mihály - 2:04:12
4. Rádi Gábor - 2:08:45
5. Gerely Gábor - 2:13:19
6. Horváth Kristóf - 2:14:49
7. Deák Zsolt - 2:22:33
8. Sándor Áron - 2:27:17
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9. Yeanet Poett - 2:34:57
10. Miháltz Márton - 2:38:30
11. Tari Viktor - 2:44:42
12. Bíró Szabolcs - 2:56:18
13. Hadas Veronika - 2:58:01
Hajtó Dénes - feladta
Harmat Veronika - feladta
Sélley Éva

- feladta

Az elsõ három férfi és az egyetlen nõi teljesítõ a

Tengerszem Sport által felajánlott vásárlási utalványokat kapták.

Az összes kép a TENGERSZEM Facebook oldalánn
Vass Tamás KÉPEI a versenyrõl a Facebookon
Toldi György KÉPEI a versenyrõl a Facebookon

.
.
.

******************************************

MEGHÍVÓ
A Csanádi Sándor Sí-alpinista Emlékverseny
kerül megrendezésre, ami egyben a

Az 1. fordulót február 4-5-án

2012-ben ismét kétfordulós versenyként

XXIX. Magyar Sí-alpinista Rally .

az Alacsony-Tátrában, a Gyömbér turistaház (Chata M. R. ©tefánika pod Dumbierom)

körzetében tartjuk.
A 2. forduló tervezett idõpontja a március 3-4. hétvége (a helyszíne még nincs eldöntve).
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! A rendezvény a sítúrázás iránt érdeklõdõk találkozója is.

***************

1. FORDULÓ KIÍRÁS
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[ A KIÍRÁS letölthetõ PDF formátumban is
Február 4-5. Gyömbér

]

(Szlovákia, Alacsony-Tátra)

Kategóriák : férfi egyéni, nõi egyéni (létszámfüggõ), kétfordulós összetett bajnok.
A kategóriák gyõztesei a

Kötelezõ felszerelés

Tengerszem Sport által felajánlott ajándékokat kapják.

(személyenként): sítúraléc szõrmével, lavina jeladó, hólapát, hágóvas (vagy firnvas),

sisak, mentõfólia.
Hiányzó felszerelési tárgyakra vonatkozó kölcsönzési igényt a jelentkezéskor kérjük elõre jelezni!

Odautazás egyénileg, érkezés február 3-én (péntek) délutántól február 5-án (vasárnap) reggelig.
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Ajánlott útvonal: Budapest - Parassapuszta - Besztercebánya - Zólyombrézó - Bystra - Trango¹ka. Parkolás a
Trango¹ka-völgyi parkolóban.

PROGRAM
1. nap, február 4. szombat :
A rendezõknek pályabejárás, a résztvevõknek fakultatív sítúra. Jó viszonyok esetén javasolható a háztól induló
gerinctúra a Chopok vagy az Ördöglakodalma-hágó (Èertovica) irányába.

2. nap, február 5. vasárnap :
A szükséges tudnivalók (verseny útvonala, limitidõ, stb.) ismertetése a versenyzõkkel, az elõírt felszerelési tárgyak
meglétének ellenõrzése.
Tömegrajt 9 órakor.

A LEGGYORSABB NYER!

Eredményhirdetés a versenyzõk beérkezése után, kora délután a menedékházban.

Szállásköltségek

:

A Gyömbér turistaházban

14 EUR / fõ / éj a szállásköltség reggelivel (szombat estére 30 hely van foglalva, de a ház

telített, hálózsákot, derékaljat hozzatok).

Jelentkezési lehetõségek

:

- Tengerszem (Bp. VII., Dohány u. 29., +3613221606, dohany[kukac]tengerszem.hu)
- Kunos Gábor , +36309508047, kunos.gabor[kukac]gmail.com

Nevezési díj

: 3000 Ft/fõ (elõzetes befizetés esetén), vagy 4000 Ft/fõ a helyszínen.

Elõnevezési határidõ: február 1.

******************************************

XXVIII. Sí-alpinista Rally 2011
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A verseny képei és a verseny GPS-es nyomvonala feltöltés alatt vannak.

A 2. forduló eredményei
A verseny útvonala: Sabathy Hütte (1620 m) - a Scharfes Eck k. hegyhátán (1840
m) - Winterleiten See (1780 m) - Scharfes Eck csúcsa alatt (2365 m) - nyereg (2290 m) Zirbitzkogel Schutzhaus (2386 m) - Lindner Hütte (1730 m) - Sabathy Hütte (1620 m)
A verseny távja 11,47 km, szint +&#8230; m, szint -&#8230; m.
A kategóriák három-három helyezettje és az összetett férfi verseny dobogósai a
ajándékokat kapták.

Szoros befutó a férfi egyéniben:

Tengerszem Sport által felajánlott
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1. Vizdák János

(1:51:02) / 10.000 Ft-os vásárlási utalvány

2. Hajtó Dénes

(1:51:24) / 7.000 Ft-os vásárlási utalvány

3. Néda László

(1:51:28) / 5.000 Ft-os vásárlási utalvány

4. Szabados Mihály (1:53:57)
5. Gerely Gábor (2:00:31)
6. Ábrahám Zoltán (3:59:55)

Nõi egyéni:

1. Prokopp Erzsébet
2. Sélley Éva

(2:29:56) / 10.000 Ft-os vásárlási utalvány

(2:46:03) / 7.000 Ft-os vásárlási utalvány

3. Harmat Veronika (3:17:58) / 5.000 Ft-os vásárlási utalvány
4. Horváti Réka

(4:00:53)
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5. Nagy Edit (4:03:42) / vigaszdíj egy Deuter telefontartó

2011. évi összetett végeredmény
Férfiak
1. Hajtó Dénes
2. Néda László

(1. és 2. helyezés) / Deuter Protector hátizsák
(2. és 3. helyezés) / 10.000 Ft-os vásárlási utalvány

3. Gerely Gábor (4. és 5. helyezés) / 5.000 Ft-os vásárlási utalvány
4. Szabados Mihály (6. és 4. helyezés)

Nõk:
1. Prokopp Erzsébet
2. Sélley Éva

(1. és 1. helyezés)

(2. és 2. helyezés)
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A rendezvényen összesen &#8230; fõ vett részt.

***************

[A KIÍRÁS letölthetõ PDF formátumban is

]

2. FORDULÓ KIÍRÁS

Március 5-6. Zirbitzkogel (Seetaler Alpen, Ausztria)
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! A rendezvény a sítúrázás iránt érdeklõdõk találkozója is.

Megközelítés egyénileg: Budapest - Kismarton (Eisenstadt) - Semmering - Bruck an d. Mur - Zeltweg - Obdach - Alpengasthof
Sabathy (útvonaltól függõen 415-475 km, kb. 5-6 óra).
Indulás március 4-én, pénteken bármely idõpontban, vagy szombaton a korai órákban.
A Zirbenwaldhütte nem áll rendelkezésre, szállás az
hegyi szálló bejáratáig fel lehet menni.

Alpengasthof Sabathy tetõtéri szobáiban van lefoglalva. Autóval a

Hóláncot kötelezõ vinni!

A ház GPS koordinátái : N47 05,227 E014 35,983 (Zirbitzkogel N47,063494 E14,567079)

Kategóriák : férfi egyéni, nõi egyéni (létszámfüggõ) , kétfordulós összetett bajnok.
A kategóriák gyõztesei a

Tengerszem

Sport által felajánlott ajándékokat kapják.

Kötelezõ felszerelés

(személyenként): lavina jeladó, hólapát, hágóvas (vagy firnvas), sisak, mentõfólia (esetleges

kölcsönzési igényt a jelentkezéskor kérjük elõre jelezni).

PROGRAM

1. nap, március 5. szombat :
Fakultatív sítúra a résztvevõknek, a rendezõknek pályabejárás. Jó idõ esetén javasolható a Zirbitzkogel (2396 m)
és a Scharfes Eck (2364 m) különbözõ sítúraútvonalain való elérése.

2. nap, március 6. vasárnap :
A szükséges tudnivalók (verseny útvonala, limitidõ stb.) ismertetése a versenyzõkkel. Az elõírt felszerelési tárgyak
meglétének ellenõrzése.
Tömegrajt 9 órakor az Alpengasthof Sabathy parkolójától.

A LEGGYORSABB NYER!

Eredményhirdetés a versenyzõk beérkezése után 1 órán belül, várhatóan a kora délutáni órákban.
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Szállásköltség

:

Az Alpengasthof Sabathy többágyas szobáiban 28 euró/fõ/éj a szállásköltség, kiadós reggelivel.
Lehetõség van (más árért) külön szobákban való elhelyezés megrendelésére is.

Jelentkezési lehetõségek

:

- Tengerszem (Bp. VII., Dohány u. 29., +3613221606, dohany[kukac]tengerszem.hu)
- Kunos Gábor , +36309508047, kunos.gabor[kukac]gmail.com

Nevezési díj

: 3000 Ft/fõ (elõzetes nevezés esetén), vagy 4000 Ft/fõ a helyszínen fizetve.

Elõnevezési határidõ: március 1.

***************

Az 1. forduló eredményei
A verseny útvonala (Google Earth)

: Magurka th. (1040 m) - S jelzés - Ba¹ovòa (1108 m) - fõgerinc (1620

m pont) - P jelzés - nyereg (1594 m) - Ïurková (1749 m) - Ïurková th. (1620 m) - fõgerinc (1740 m pont) - Z jelzés - Mestská
hora (1529 m) - Cél a Z jelzésû úton (1373 m).
A verseny távja 8,33 km, szint +868 m, szint -534 m.
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FOTÓK: Adamecz Magda (20), Bagyal Csaba(15), Hajtó Dénes (14), Kunos Gábor (49), Prokopp Erzsébet (51), Szabó Pál (33)

A dobogós fiúk és a lányok a

1. Hajtó Dénes
2. Néda László
3. Sándor Áron

Tengerszem Sport által felajánlott ajándékokat kapták.

(1:49:02) / Sigg kulacs
(1:54:39) / Deuter szemüvegtartó
(1:55:36) / Deuter telefontartó

4. Gerely Gábor (2:00:03)
5. Ágoston Viktor (2:03:41)
6. Szabados Mihály (2:09:37)
7. Prokopp Erzsébet
8. Sélley Éva

(2:31:57) / Sigg kulacs

(2:52:50) / Deuter telefontartó

9. Hámornik Balázs (3:02:06) / vigaszdíj túrazokni
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Sándor Áron, Gerely Gábor, Hajtó Dénes, Néda László, Prokopp Erzsébet, Szabados Mihály

Sélley Éva, Ágoston Viktor, Hámornik Balázs

A rendezvényen összességében huszonnyolcan vettek részt.

***************

MEGHÍVÓ
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A Csanádi Sándor Sí-alpinista Emlékverseny
kerül megrendezésre, ami egyben a

Az 1. fordulót február 12-13-án

2011-ben ismét kétfordulós versenyként

XXVIII. Magyar Sí-alpinista Rally .

Szlovákiában, a Magurka ház körzetében (Alacsony-Tátra) tartjuk.

A 2. forduló Ausztriában lesz (a Zirtbitzkogelre tervezett idõpont a március 5-6. hétvége).
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! A rendezvény a sítúrázás iránt érdeklõdõk találkozója is.

***************

[A KIÍRÁS letölthetõ PDF formátumban is

]

1. FORDULÓ KIÍRÁS

Február 12-13. Magurka (Szlovákia, Alacsony-Tátra)

Kategóriák : férfi egyéni, nõi egyéni (létszámfüggõ) , kétfordulós összetett bajnok.
A kategóriák gyõztesei a

Kötelezõ felszerelés

Tengerszem Sport által felajánlott ajándékokat kapják.

(személyenként): sítúraléc szõrmével, lavina jeladó, hólapát, hágóvas (vagy firnvas),

sisak, mentõfólia.
Hiányzó felszerelési tárgyakra vonatkozó kölcsönzési igényt a jelentkezéskor kérjük elõre jelezni!

Odautazás egyénileg, érkezés február 11-én (péntek) délutántól február 13-án (vasárnap) reggelig.
Ajánlott útvonal: Budapest - Parassapuszta - Besztercebánya - Donovaly - Liptovská Osada - a fõútról jobbra letérve
Liptovská Lu¾na és ®elezné településeket érintve - Magurka (kb. 230 km, 4 és fél óra). Parkolás a
mellett. Google Earth - MAGURKA HÁZ
A ház GPS koordinátái : N48 56,642 E019 25,940 (N48 56 38,51 E19 25 56,42)

PROGRAM
1. nap, február 12. szombat :
A rendezõknek pályakitûzés, a résztvevõknek fakultatív sítúra. Jó viszonyok esetén javasolható a ház feletti
gerinctúra a Latiborská hola vagy a Ïurková irányába.

turistaház
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2. nap, február 13. vasárnap :
A szükséges tudnivalók (verseny útvonala, limitidõ, stb.) ismertetése a versenyzõkkel, az elõírt felszerelési tárgyak
meglétének ellenõrzése.
Tömegrajt 9 órakor.

A LEGGYORSABB NYER!

Eredményhirdetés a versenyzõk beérkezése után, kora délután a menedékházban.

Szállásköltségek

:

A Magurka turistaházban 10 EUR/fõ/éj a szállásköltség 4-ágyas szobákban, a félpanzió 8 EUR/fõ
(péntek estére 10 hely, szombat estére 30 hely van elõre lefoglalva).

Jelentkezési lehetõségek

:

- Tengerszem (Bp. VII., Dohány u. 29., +3613221606, dohany[kukac]tengerszem.hu)
- Kunos Gábor , +36309508047, kunos.gabor[kukac]gmail.com

Nevezési díj

: 3000 Ft/fõ (elõzetes befizetés esetén), vagy 4000 Ft/fõ a helyszínen.

Elõnevezési határidõ: február 10.

******************************************

Google-group Sítúra fotópályázat 2010
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Részletek&#8230;
Kirás&#8230;
Picasa album - beérkezett képek

SZAVAZÁS
******************************************

XXVII. Sí-alpinista Rally 2010
******************************************

A 2. forduló eredményei
Csanádi Sándor

- az elsõ két Síalpin Rally

szervezõje - 25 évvel ezelõtt, 1985. május 16-án

egy viharban
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Greskovits Péterrel együtt

eltûnt a Himalchulin . 2002 óta az õ emlékére rendezzük a versenyeket. Az évfordulós

megemlékezést most tartottuk.
Szombat este Vörös László levetítette régi diáit
élményeikrõl. Vasárnap a verseny után
továbbra is ápoljuk elhunyt férje emlékét.

, közben Csíkos József és Toldi György is mesélt expedíciós

Csáki-Maronyák Éva

üdvözölte a résztvevõket és megköszönte, hogy
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Férfi versenypálya: Sabathy Hütte (1620 m) - Rieser Alm (1397 m) - Sabathy Hütte - Winterleiten See - Scharfes Eck (2367 m)
- Zirbitzkogel (2397 m) - Lindersee (2051 m) - Linderhütte (1730 m) - Sabathyhütte.

1. Hajtó Dénes - 2:21:24
2. Néda László - 2:24:10
3. Zepkó Tamás - 2:31:20
4. Harangozó Gábor - 2:39:04
5. Gerely Gábor - 2:46:55
6. Déry Attila - 3:00:41
7. Szivák András - 3:01:01
8. Király Géza - 3:11:24
9. Gond Ferenc - 3:17:45
10. Vankó Péter - 4:43:11
Bagyal Csaba - egészségügyi
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probléma miatt FELADTA

Nõi versenypálya: Sabathy Hütte (1620 m) - Winterleiten See - Scharfes Eck (2367 m) - Zirbitzkogel (2397 m) - Lindersee (2051
m) - Linderhütte (1730 m) - Sabathyhütte.

1. Szivák Ildikó - 2:34:21
2. Sélley Éva - 2:48:11

Kétfordulós összetett végeredmény
Férfi bajnok: Néda László

(2. és 2. helyezés) (nyereménye &#8230;)

2. Hajtó Dénes (4. és 1. helyezés)

Nõi bajnok Sélley Éva
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A verseny díjait felajánlotta a

A rendezõség gratulál a gyõzteseknek és valamennyi résztvevõnek!
A találkozón összesen harmincegy fõ vett részt.

Képeket a

Picasán és a

Sítúrázók oldalán

lehet nézegetni.

[A VERSENYEK EDDIGI TÖRTÉNETE ÉS EREDMÉNYEI
******************************************

The International Ski Mountaineering Federation

Síalpin VB 2010. március 1-7. Andorra
- ISMF World Championships 2010 in Andorra: main menu
- Canillo 2010

5. World Championships Andorra 2010 videók:
- arival Vertical Race senior
- individual race, last change
- Start Vertical race Junior
- start Men's Relays
- first ascent
- Vertical Race: Arrival of winner, Roberta Pedranzini (IT)
- individual segon pas Montmalús Marta i Naila
- 2010_03_03_Individual_Canillo 103.MOV
- &#8230;

******************************************

2. forduló március 20-21. Zirbitzkogel

]
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A kiírás megjelent a következõ helyeken:

Tengerszem, Mozgásvilág.hu

, Over Magazin on-line,

Szikla.hu, Sziklamászás.com , Sportpiac.hu, Szabadban.hu

[A KIÍRÁS LETÖLTHETÕ PDF formátumban
[Aktuális HÓHELYZET és IDÕJÁRÁS

]

]

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! A rendezvény a sítúrázás iránt érdeklõdõk találkozója is.

Csanádi Sándor

- az elsõ két Síalpin Rally

Péterrel együtt

eltûnt a Himalchulin . 2002 óta az õ emlékére rendezzük a versenyeket. Az évfordulós

szervezõje - 25 évvel ezelõtt, 1985. május 16-án

egy viharban Greskovits

megemlékezést most tartjuk.

A 2. FORDULÓ KIÍRÁSA

Március 20-21. Zirbitzkogel (Ausztria, Seetaler Alpen)

Megközelítés egyénileg: Budapest - Kismarton (Eisenstadt) - Semmering - Bruck an d. Mur - Zeltweg - Obdach - Alpengasthof
Sabathy (autóval kb. 5-6 óra).
Indulás március 19-én, pénteken bármely idõpontban, vagy szombaton a korai órákban.
Sajnos az ÖAV Zirbenwaldhütte most sem áll a rendelkezésünkre, ezért a szállás az
tetõtéri szobáiban van lefoglalva. Autóval a hegyi szálló bejáratáig lehet felmenni.

Kategóriák : nõi és férfi egyéni, kétfordulós összetett. A kategóriák helyezettjei a

ALPENGASTHOF SABATHY
Hóláncot kötelezõ vinni!

Tengerszem sportbolt által

felajánlott díjakat kapják.

Kötelezõ felszerelés személyenként

: egy darab lavina jeladó, hólapát, firnvas (vagy hágóvas), sisak, mentõfólia.

1. nap, március 20. szombat :
Fakultatív sítúra a résztvevõknek, a rendezõknek pályabejárás. Jó idõ esetén javasolható a Zirbitzkogel (2396 m)
és a Scharfes Eck (2364 m) csúcsok különbözõ sítúraútvonalain való elérése.
Este megemlékezés Csanádi Sándorról

2. nap, március 21. vasárnap :

(Himalchuli expedíció 1985).
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A szükséges tudnivalók (verseny útvonala, limitidõ stb.) ismertetése a versenyzõkkel. Az elõírt felszerelési tárgyak
meglétének ellenõrzése.
Tömegrajt 9 órakor az Alpengasthof Sabathy parkolójától.

A LEGGYORSABB NYER!

Eredményhirdetés a versenyzõk beérkezése után 1 órán belül, várhatóan a kora délutáni órákban.

Szállásköltségek, jelentkezés

:

Az Alpengasthof Sabathy többágyas szobáiban 28 euró/fõ/éj a szállásköltség, kiadós reggelivel.

Jelentkezni és érdeklõdni a Tengerszem Dohány utcai boltjában (Budapest, VII. ker. Dohány utca 29.)
06-1-322-1606 telefonon vagy a dohany[kukac]tengerszem.hu e-mail címen lehet.

Nevezési díj

: 3000 Ft/fõ (elõzetes nevezés esetén), vagy 4000 Ft/fõ a helyszínen fizetve.

Elõnevezési határidõ: március 13.

***************

***************

1. FORDULÓ EREDMÉNYEK

személyesen , a
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Férfi pálya: Trango¹ka - Gyömbér-nyereg - lesízés a Jasenska-völgybe Gyömbér-nyereg - Gyömbér csúcs - lesízés a Trango¹ka völgybe Gyömbér turistaház.

1. Vizdák János 2:10:00
2. Néda László 2:18:23
3. Fekete Barnabás 2:24:15
4. Hajtó Dénes 2:28:12
5. Szabados Mihály 2:54:50
6. Bagyal Csaba 2:55:50
Elsholtz Gábor feladta.
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Nõi pálya: Trango¹ka - Gyömbér-nyereg - Gyömbér csúcs - lesízés a Trango¹ka völgybe - Gyömbér turistaház.

1. Sélley Éva 3:24:10
2. Szabados Karola 3:44:29

KÉPEKET ITT LEHET NÉZEGETNI

. Szöveges beszámoló hamarosan.

***************

MEGHÍVÓ
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A Csanádi Sándor Sí-alpinista Emlékverseny

2010. évi rendezvénye, ami egyben a

XXVII. Magyar

Sí-alpinista Rally , ismét kétfordulós versenyként kerül megrendezésre.

[A KIÍRÁS LETÖLTHETÕ PDF formátumban

]

Az I. forduló Szlovákiában, a Gyömbér-csúcs körzetében (Alacsony-Tátra)

február 13-14-én

kerül megrendezésre,

a II. forduló pedig Ausztriában (tervezett idõpont március 13-14., a Zirbitzkogel vagy a Kolm-Saigurn körzetében, ezt egy
következõ kiírásban adjuk).

Kategóriák : nõi, férfi és kétfordulós összetett.
A kategóriák nyertesei a

Tengerszem sportbolt által felajánlott díjakat kapják.

Kötelezõ felszerelés személyenként

: egy darab lavina jeladó, hólapát, hágóvas (vagy firnvas), sisak, mentõfólia.

I. FORDULÓ

Odautazás egyénileg. Ajánlott érkezés február 12-én (péntek) délutántól február
14-én (vasárnap) reggelig bármely idõpontban. Szállás a helyszínen, parkolás a Trango¹ka-völgy bejáratánál levõ
parkolóban .

1. nap, február 13. szombat :
Fakultatív sítúra. Jó idõ esetén javasolható a Èertovica - Gyömbér th. (Chata M. R. ©tefánika pod Dumbierom), vagy
a Chopok - Gyömbér th. gerinctúra.

2. nap, február 14. vasárnap :
A szükséges tudnivalók (verseny útvonala, limitidõ stb.) ismertetése a versenyzõkkel. Az elõírt felszerelési tárgyak
meglétének ellenõrzése.
Tömegrajt 9 órakor a Trango¹ka parkolótól.

A LEGGYORSABB NYER!

Eredményhirdetés a versenyzõk beérkezése után 1 órán belül, várhatóan a kora délutáni órákban, a
menedékházban.

Szállásköltségek, jelentkezés
A Gyömbér turistaházban

:
12 EUR / fõ / éj a szállásköltség reggelivel (péntek estére 20, szombat estére 30 hely van

foglalva, de a ház telített, hálózsákot, derékaljat hozzatok).

Jelentkezni a Tengerszem Dohány utcai boltjában (Budapest, VII. ker. Dohány utca 29.) lehet
a (1) 322-1606-os telefonon vagy a dohany[kukac]tengerszem.hu e-mail címen.

Nevezési díj

:

3000 Ft / fõ (elõzetes nevezés esetén) vagy 4000 Ft / fõ a helyszínen fizetve.
Elõnevezési határidõ: február 6.

személyesen , érdeklõdni pedig
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******************************************

XXVI. Sí-alpinista Rally 2009

Idén utoljára a megszokott helyszíneken!
Idén elõször egyéniben, a megszokottól eltérõen!

******************************************

A II. FORDULÓ EREDMÉNYEI

(egyben a 2009. évi végeredmény)

A kategóriák nyertesei a

Tengerszem sportbolt által felajánlott vásárlási utalványokat kapták.

Hosszú táv : Sabathy Hütte (1620 m) - Rieser Alm (1397 m) - Winterleiten See - Scharfes Eck (2367 m) - Zirbitzkogel (2397 m) Lindersee (2051 m) - Linderhütte (1730 m) - Sabathyhütte.

http://komarnicki.hu/news.php?item.22
Oldal 32/37

1. Mécs László
2. Lõrincz Olivér
3. Vizdák János

(Excelsior SE) 2:30:12 //20.000 Ft értékû utalvány//
2:36:11 //10.000 Ft értékû utalvány//
2:36:31 //5.000 Ft értékû utalvány//

4. Hajtó Dénes 2:42:38
5. Szabados Mihály 2:43:19
6. Lõcsei Gergely 2:49:56
7. Paksi Bence 2:53:36
8. Kovács Bence (Komarnicki THSE) 2:59:22
9. Néda László 3:01:07
10. Bagyal Csaba 3:10:42
11. Katona Ferenc (Natúra SC) 3:14:18 //senior kategória, 10.000 Ft értékû utalvány//
12. Reicher Norbert 3:17:25
13. Király Géza 3:18:06
14. Zepkó Tamás 3:25:11
15. Izrael Norbert 3:37:37
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16. Szivák András 3:43:56
17. Balogh Bálint 3:52:04

Rövid táv

: Sabathy Hütte (1620 m) - Winterleiten See - Scharfes Eck (2367 m) - Zirbitzkogel (2397 m) - Lindersee (2051 m) -

Linderhütte (1730 m) - Sabathyhütte.

1. Szivák Ildikó

2:48:10 //10.000 Ft értékû utalvány//
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A RENDEZÕSÉG GRATULÁL MINDEN VERSENYZÕNEK!

Kérjük a résztvevõket, hogy egyesületüket, amelynek színében indultak, nevezzék meg!

A verseny KÉPALBUMÁNAK helye

(akinek még vannak képei, jelezze a kunos.gabor[kukac]gmail.com címen).

Egy másik KÉPES BESZÁMOLÓ

és

KOVÁCS BENCE BLOGJA is olvasható már a verseny II. fordulójáról.

A FÓKA BLOG képes beszámolója az I. fordulóval kapcsolatban.
A versenyek eddigi története és eredményei a

HONLAPUNKON található.

***************

A II. FORDULÓ KIÍRÁSA
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Március 14-15. Zirbitzkogel (Ausztria)

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Megközelítés egyénileg: Budapest - Kismarton (Eisenstadt) - Semmering - Bruck an d. Mur - Zeltweg - Obdach - Sabathy
Hütte, autóval kb. 5 és fél - 6 óra.
Indulás március 13-án, pénteken bármely idõpontban, vagy szombaton a korai órákban.
Szállás a

SABATHY HÜTTÉBEN

van foglalva. Autóval a szálloda bejáratáig lehet fölmenni.

Hóláncot kötelezõ vinni!

Tervezett korcsoportok: nõi és férfi.
A kategóriák nyertesei a

Tengerszem sportbolt által felajánlott díjakat kapják.

Kötelezõ felszerelés személyenként

: egy darab lavina jeladó, hólapát, hágóvas (vagy firnvas), sisak, mentõfólia.

1. nap, március 14., szombat :
Fakultatív sítúra, a rendezõknek pályabejárás. Jó idõ esetén javasolható a Zirbitzkogel (2396 m) és a Scharfes Eck
(2364 m) csúcsok különbözõ sítúraútvonalain való elérése.

2. nap, március 15., vasárnap :
A szükséges tudnivalók (verseny útvonala, limitidõ stb.) ismertetése a versenyzõkkel. Az elõírt felszerelési tárgyak
meglétének ellenõrzése.
Tömegrajt 9 órakor az Alpengasthof Sabathy parkolójától,

A LEGGYORSABB NYER!

Eredményhirdetés a versenyzõk beérkezése után 1 órán belül, várhatóan a kora délutáni órákban, a házban.

Szállásköltségek, jelentkezés

:

Sajnos az ÖAV Zirbenwaldhütte (kis ház) nem áll a rendelkezésünkre! Az Alpengasthof Sabathy többágyas szobáiban 27
euró / fõ / éj a szállásköltség, kiadós reggelivel.

Jelentkezni a Tengerszem Dohány utcai boltjában (Budapest, VII. ker. Dohány utca 29.)
322-1606-os telefonon vagy a dohany[kukac]tengerszem.hu e-mail címen lehet.

Nevezési díj

:

2000 Ft / fõ (elõzetes nevezés esetén) vagy 3000 Ft / fõ a helyszínen fizetve.
Elõnevezési határidõ: március 11.

személyesen , érdeklõdni pedig a (1)
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A február 15-re meghirdetett XXVI. SÍ-ALPINISTA RALLY I. fordulója a
Gyömbéren
LE LETT FÚJVA!
A rendezõség így döntött, mert a verseny napjára a lavinaveszély mértéke
4-es fokozatúra emelkedett!
Továbbra is igen erõs az északi szél (45-85 km/h) viharos befújásokkal (120 km/h), folyamatos a havazás (napi 15 cm
porhó), felhõs, ködös idõ, -8 - -15 fok, a gerinceken kifújt, kemény hó.
Mindezen körülmények nem tették lehetõvé a verseny biztonságos lebonyolítását!

Napok óta fent volt egy FIGYELMEZTETÉS!
: a Gyömbér-házból a Trango¹ka völgybe való lemenet
Az oldal alján pirossal írt szöveg szerint
(sível 20 perc, gyalog 50 perc) veszélyes.
A felsõ rész és a Hala¹ová jama

(az erdõhatár után, a &#8222;Halott denevérek barlangja" felé való elágazás feletti

víznyelõ környéke) összefújt hómezõi miatt

akár 4-es, 5-ös is lehet a lavinaveszély!

A FÓKA BLOG képes beszámolója az I. fordulóval kapcsolatban.

***************

A versenyrõl tudósítottak: az

OUTDOOR ONLINE, a SPORTOLNEK.HU, a SPORTPIAC, a

SZABADBAN.HU, a SZIKLA.HU, a SZIKLAMASZAS.COM és a

A versenysorozat 25 évének története

és eredményei a

Turista Magazin februári száma.

HONLAPUNKON olvasható.

***************

MEGHÍVÓ
a Csanádi Sándor
Sí-alpinista Emlékverseny

2009. évi rendezvényére, ami egyben a

2009-ben ismét kétfordulós versenyként kerül megrendezésre. Az
Alacsony-Tátrában, a Gyömbér-csúcs körzetében, a

Szlovákiában, az

II. forduló pedig Ausztriában március 14-15-én

körzetében lesz.

Tervezett korcsoportok: nõi és férfi.
A kategóriák nyertesei a

XXVI. Magyar Sí-alpinista Rally ,

I. forduló február 14-15-én

Tengerszem sportbolt által felajánlott díjakat kapják.

a Zirbitzkogel
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Kötelezõ felszerelés személyenként

: egy darab lavina jeladó, hólapát, hágóvas (vagy firnvas), sisak, mentõfólia.

I. FORDULÓ

Odautazás egyénileg. Ajánlott érkezés február 13-án (péntek) délutántól február 15-én vasárnap reggelig bármely
idõpontban. Szállás a helyszínen, parkolás a Trango¹ka-völgy bejáratánál levõ

parkolóban .

1. nap, február 14., szombat :
Fakultatív sítúra. Jó idõ esetén javasolható a Èertovica - Gyömbér th. (Chata M. R. ©tefánika pod Dumbierom), vagy
a Chopok - Gyömbér th. gerinctúra.

2. nap, február 15., vasárnap :
A szükséges tudnivalók (verseny útvonala, limitidõ stb.) ismertetése a versenyzõkkel. Az elõírt felszerelési tárgyak
meglétének ellenõrzése.
Tömegrajt 9 órakor a Trango¹ka parkolótól,

A LEGGYORSABB NYER!

Eredményhirdetés a versenyzõk beérkezése után 1 órán belül, várhatóan a kora délutáni órákban, a
menedékházban.

Szállásköltségek, jelentkezés
A Gyömbér turistaházban

:
12 EUR / fõ / éj a szállásköltség reggelivel (péntek estére 30 hely van foglalva, de a ház

telített, hálózsákot, derékaljat hozzatok).

Jelentkezni a Tengerszem Dohány utcai boltjában (Budapest, VII. ker. Dohány utca 29.) lehet
a (1) 322-1606-os telefonon vagy a dohany [kukac] tengerszem.hu e-mail címen.

Nevezési díj

:

2000 Ft / fõ (elõzetes nevezés esetén) vagy 3000 Ft / fõ a helyszínen fizetve.
Elõnevezési határidõ: február 11.

A versenyek eddigi története és eredményei a

HONLAPUNKON olvashatók.

személyesen , érdeklõdni pedig

