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A BMG és a BEAC bemutatja 

SÁPADT HOLD ÉJSZAKAI 
EGYBEN 

BUDAPEST ÉJSZAKAI 

BAJNOKSÁGA 
UGYANEKKOR  

ÉJSZAKAI OB WARM UP 

2015 

Kiírás 

IDŐPONT, HELYSZÍN  2015.06.04. Csütörtök, Farkas-erdő (Budapest – Újpest, Káposztásmegyer) 

RENDEZŐ  Babits Mihály Gimnázium DSE – Tájfutó szakosztály (BMG) 

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club – (BEA) 

MEGHATÁROZÁS  Éjszakai, egyéni, egyfordulós, nem minősítő, tájékozódási futó verseny 

VERSENYBÍRÓSÁG  Elnök: Hegedüs Ábel 

Elnökhelyettes: Antal István 

Titkár: Magyar Tamás 

Pályakitűző: Kovács Róbert Panka 

IDŐMÉRÉS  A verseny SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel kerül 

lebonyolításra. Szórócédulákat nem alkalmazunk. Dugókák a helyszínen 
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bérelhetők, nem igazolt versenyzőktől letétet kérünk (arcképes igazolvány 

vagy 10.000 Ft készpénz).  

TEREP  Változatos, ligetekkel, rétekkel tarkított erdő, a csapadékos időjárásnak 

köszönhetően a futást nehezítő – erősen felnőtt - aljnövényzettel, 

elhanyagolható szintekkel, sűrű úthálózattal. A versenyen zárt futóruházat 

viselése ajánlott. 

TÉRKÉP  1:5000 méretarányban, 2 méteres szintvonalközzel, ISSOM szabvány szerint, 

2015-ben felülvizsgálva. Előnevezőknek vízálló alapanyagra, 4+1 színes 

digitális ofszet nyomtatással készült térképet biztosítunk 

HELYESBÍTŐK  Térképkészítő: Hegedűs Ábel 2004 

Felülvizsgálat: Kovács Róbert 2015 

KATEGÓRIÁK  F/N 16, 18, 21, 35, 45, 55 – B pályák 

illetve Nyílt Rövidebb, Nyílt hosszabb pályák 

NEVEZÉS  Előre az: info@bmgo.hu email címen, melyet egy napon belül 

visszaigazolunk (amennyiben ez 48 órán belül nem történik meg, kérjük a 

nevezést újra elküldeni), illetve a helyszínen. A 2014. 06. 01-ig beérkezett 

nevezések PRETEX alapanyagra, 4+1 színes digitális ofszet nyomtatással 

készült térképpel futhatnak, a helyszíni nevezések a maradék térképek 

erejéig, illetve hagyományos Irodai papírra készült lézernyomtatóval készült 

térképpel. 

Fizetési mód: a helyszínen készpénzzel. 

A nevezésben kérjük megadni: Név, válaszott kategória, SI Chip száma, klub. 

Ha valamelyik nincs (pl.: klub), akkor természetesen nem kell megadni, illetve 

az Si Chip bérlést kérjük előre jelezni! 

A nevezés minden versenyszám esetén, fizetési kötelezettséggel jár. 

Nevezési díj: 2014.06.01-ig: 400 Ft 

 Helyszínen: 600 Ft 

SI dugóka bérlet 14 év felett: 200 Ft 

TOVÁBBI 

TUDNIVALÓK 

 A pontokon az SI dobozok mellett szúróbélyegző, és fényvisszaverő 

kiegészítővel ellátott bóják lesznek. 

Pontmegnevezés a térképekre nyomtatva, pótszimbólt a rajtban biztosítunk 

(széles cellux, olló lesz). 

A befutó versenyzők a célban frissítőt kapnak. 

SI kiolvasás a VK-ban történik. 

A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni. 

mailto:info@bmgo.hu
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A pályák (vagy a szalagozás a rajtba) keresztezhetnek olyan utakat, ahol 

gépjármű forgalom lehetséges. Itt fokozottan kérjük figyelni! A KRESZ 

szabályait mindenki köteles betartani! 

Mindenki fokozottan ügyeljen a környezetére és ne szemeteljen! 

A versenyzők nincsenek biztosítva, saját felelősségükre vesznek részt a 

versenyen! 

A verseny területén nyílt láng használata tilos. 

A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen 

készült képek, videofelvételek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat 

hiányában – nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen belül az interneten is 

közzétehetők. 

EREDMÉNYHIRDETÉS  A verseny után, kb. 23:00 órakor. 

Minden kategória 1-3. helyezettje díjazásban részesül, és ezen kívül minden 

kategóriában az első nem BMG-s tájfutó megkapja a verseny hivatalos 

emlékpólóját. 

MEGKÖZELÍTÉS  BKV-val:          busszal: 20E,296, 14E villamospótló 

metró: M3 (Újpest Központig, onnan átszállás a 14E 
villamospótló buszra) 

Menetrendek 

Gépkocsival érkezőknek díjmentes parkolás közvetlenül a versenyközpont 
környékén. 

HOGY MIÉRT GYERE?  Mert ez már a második Sápadt Hold, és az első jó volt! Mert ez idén egyben 

Budapest Éjszakai Bajnoksága is. Mert ez az utolsó alkalom, hogy „élesben” 

próbálhasd ki a lámpádat a hétvégi Éjszakai OB előtt. 

Mert idén „mezítlábas” lesz: Nem lesz épület, komfort, villany, VB 

nyitómeccs… lesz ellenben petróleumlámpa, sok szúnyog, még több 

elvetemült tájfutó és persze elmaradhatatlan jókedv! 

TOVÁBBI 

INFORMÁCIÓK 

 email: info@bmgo.hu 

telefonon: Antal István: +36 20-7738947 

 Kovács Róbert Panka: +36 30-9676334 

web: http://www.bmgo.hu/hu/sh2015 

EREDMÉNYES ÉS JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

 

http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:info@bmgo.hu
http://www.bmgo.hu/

