
Középtávú Magyar és Szlovák Kupa futam  
és 

Tájkerékpáros Hosszútávú OB és Szlovák Kupa futam  
versenykiírás 

Rendező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 

Rendezőség:  
Elnök:  Hites Viktor  
Pályakitűzés és térkép: Pénzes Erzsébet, Hites Viktor és Wolfgang Pötsch 
Ellenőrző bíró: Engi Imre 

Helyszín: Herend, Holló és Bárány Vendégház 

Dátum: 2015. május 16-17. 

Versenyszámok:  
1. nap Középtávú Magyar és Szlovák Kupa futam 
2. nap Hosszútávú Magyar Bajnokság és Szlovák Kupa futam 

Rajt:  1. nap 15:00, 2. nap 10:00 

Versenyközpont: Herend, Holló és Bárány Vendégház  

Terepleírás: Középhegységi terep, nagyobb nyílt részekkel, helyenként meredek oldalakkal, sűrűbb erdei 
úthálózattal. 

Térkép: 2015. március – május hónapokban helyesbített új tájkerékpáros térkép. Méretaránya 1:15000, 
mérete A/4, alapszintköz 5 méter 

Kategóriák:  F14, 15-17, 18-20, 21E, 21B, 40, 50, 60 
N14, 15-17, 18-20, 21E, 21B, 40, 50, 60, Nyílt.  
Az indulók létszámának függvényében a magyar kupa futamon a kategóriák összevonásra kerülhetnek. 

Díjazás: A középtávú versenyen egyedi érem az 1-3. helyezetteknek, a hosszútávú országos bajnokságon, 
egyedi érem a magyar bajnoki helyezetteknek és tiszteletdíj a kategóriák első három helyezettjeinek. 

Nevezési határidő: 2015. május 11. hétfő 
A nevezésekor kérjük a következő adatok megadni: egyesület neve, versenyző neve, születési éve, kategória 
(versenyszámonként), versenyengedély száma, SPORTident dugóka száma (amennyiben van). A nevezés 
csak visszaigazolás esetén tekinthető elfogadottnak! 
 
Nevezési díj: F/N 21, 18-20 , 40, 50, 60: 3000 Ft /nap; F/N 15-17, Nyílt: 1500 Ft /nap; F/N 14: 300 Ft/nap 
Felnőtt kategóriákban határidő utáni nevezés esetén 1000 Ft/fő pótdíj fizetendő. 

Nevezési cím: online: http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2225 
E-mail: Hites Viktor, tajfutas@freemail.hu  

Pontérintés: SPORTident rendszer, SPORTident dugókák a helyszínen bérelhetők 300 Ft / versenyszám 
áron (elvesztés esetén 13500 Ft pótdíj). 

  



Edzés lehetőség május 14-én és 15-én! 
Május 14. csütörtök 13:00 Balatonalmádi  
útvonal választásos edzés, az edzés részvételi díja 900 Ft vagy 3 EUR/fő  
Május 14. csütörtök 16:30 Balatonalmádi  
hivatalos CSTSZ edzés, rövid és hosszú átmenetes pályák kombinációja 
Részvételi költség 14 éves korig 200 Ft/fő, 15-17 éveseknek 400 Ft/fő, 18 éves kortól 600 Ft/fő 
Május 15. péntek 17:00 Nosztori  
pillangó pályák tömegrajttal vagy igény esetén egyéni rajttal   
edzés részvételi díja: 900 Ft vagy 3 EUR/fő  

Mindhárom edzést elektronikus időméréssel rendezzük. Az edzésekre előjelentkezéseket a 
tajfutas@freemail.hu címre kérjük megküldeni. 

Egyebek:  

• A verseny nyílt, bárki részt vehet, egyesületi tagság, versenyengedély nem szükséges, a 
bajnokságban csak az érvényes MTFSZ versenyengedéllyel rendelkezők eredményei értékelhetőek. 

• Mindkét versenynap Magyar Kupa futam. 
• A versenyek a magyar tájkerékpáros szabályzatnak megfelelően kerül megrendezésre. 
• A versenyek bármilyen okból történő elmaradása esetén az előre benevezett versenyzők sem a 

rendező egyesület, sem a magyar szövetség felé nem élhetnek anyagi követeléssel. 
• A rendezők sem a versenyzők, sem harmadik fél felé nem vállalnak anyagi felelősséget semmilyen a 

verseny során keletkező kárért. 
• A versenyzők kötelesek a verseny során betartani a KRESZ és az erdei viselkedés szabályait.   
• Bukósisak használata kötelező, a versenyen mindenki saját felelősségére indul! 
• Szállás a versenyközpontban: www.holloesbarany.hu 

Együttműködő partnereink : Holló és Bárány Vendégház, Zoldbolt.hu, Hotel Szépalma, Plasticor Kft., 
Rák-tanya, Keller cukrászat Veszprém 


