
Gladiátor Kupa 
 Szerdai tájfutó kisverseny 

Versenykiírás 

Időpont:  2015. április 29. (szerda) 

Versenyközpont: Vérmező, Széll Kálmán tér felé eső végénél levő focipálya melletti 

játszótéren, a vasúti kocsitól ÉK-re. 

GPS: 47.503126, 19.024950 

Megközelítés: 18-as és 61-es villamossal (Déli-pályaudvar megálló), valamint 5-ös 

busszal (Korlát utcai megálló). 

Versenyforma:  Egynapos, nappali, egyéni, nem rangsoroló, tájfutó edzőverseny. 

Rendező:  Tabáni Spartacus SKE 

Elnök:   Bakó Áron 

Pályakitűző:  Zacher Márton, Bakó Áron 

Titkár:   Peregi Dániel 

Felvezetés:  Zacher Márton 

SI-kezelő:  Sulyok Ábel  

Nevezés:  A helyszínen 15:00–18:30-ig 

Nevezési díj: 1.pálya: 500 Ft, diákoknak 300Ft. 

2.pálya: 300 Ft, diákoknak 200 Ft. 

3-4.pálya: ingyenes 

Dugókabérlés 100 Ft. (Egyesületen kívüli versenyzőknek az SI 

személyi igazolvány, vagy 10.000 Ft letét leadásával bérelhető. A 

dugóka elvesztése esetén 8500 Ft-ot kell téríteni) 

Térkép: 2014-ben helyesbítve, méretarány: 1:2500 (A4-es formátumú, 

lézeres nyomtatás, fóliát is biztosítunk). Pontmegnevezés a 

térképen lesz. 

Pontérintés: A verseny a SportIdent rendszerrel kerül megrendezésre, a 

pontokon SI doboz és narancssárga-fehér bója lesz. 

Rajt: 15:00-tól 18:40-ig 

Pályaadatok: Rövid: 1,9 km/21ep. 

Hosszú: 2,8 km/30ep.  

 ’Snooker’: egyéni 

 Extra(’Nagyon-fincsi-nagyon-jó’): kb. 1,4 km/20 ep. 

  

Extra pályák: Snooker: A térképen érthetően jelölve lesz, melyek a piros golyóknak 

megfelelő pontok, és melyek a színeseknek. A pontértéke a színeseknek 

melléjük lesz írva. A versenyidő 30 perc, minden újabb megkezdett perc 



10pont levonással jár. Nem lehet extra pontot kapni, ha valaki 30 percnél 

hamarabb ér be. Pontazonosság esetén a kisebb idő dönt. 

A pontbegyűjtés menete: Pirossal kell kezdeni, majd jön egy színes, aztán 

piros, aztán színes (a színes lehet mindig ugyanaz), egészen addig, míg az 

összes piros be lett gyűjtve. Ha valaki ezen túl van, akkor utána a színeseket 

kell begyűjteni, a legkisebb pontértékűtől a legnagyobb felé haladva. A 

versenyközpontban ki lesz függesztve egy bemutató térkép. Figyelem, ha 

valaki tudja a snooker szabályait kérjük az is a fentebb leírtak alapján fussa a 

snooker pályát. 

Extra:   A versenyközpontban lesz róla leírás, valamint mintatérkép. 

 

Pályazárás: 19:00 A bontást ekkor elkezdjük, ezért kérünk mindenkit, 18:40 

előtt rajtoljon el az utolsó pályáján! 

Eredmények: Az interneten lesz közzétéve néhány napon belül a 

http://www.tabanispartacus.hu/tajfuto/wordpress oldalon, valamint 

az mtfsz.hu megfelelő felületén. A trükkös pályák nagyobb 

résztvevői létszám esetén esetleg később. 

Egyéb: A versenyen mindenki saját felelősségére indul! Kérjük, ügyeljetek a 

tisztaságra, szemetet ne hagyjatok magatok után! Valamint ha a 

játszótéren haladtok át, a kaput zárjátok be magatok után, ha azt ti 

nyitottátok ki! A versenyközpont területén tilos a dohányzás. A 

versenyközponttól 20 méterre ivókút található. 
Előnevezés: daniperegi@indamail.com 

 

 

Minden versenyzőt szeretettel vár a Tabáni Spari! 
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