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Rendező:  Az MTFSZ megbízásából a Csongrád megyei TFSZ. és a Szegedi Vasutas SE  
Elnök:  Szokol Lajos 
Elnökhelyettesek: Gera Tibor, Szokol Mónika, Mátrai Róbert 
Titkár: Balogh Piroska 
Pályakitűzők: Bereczki Máté ROB döntő, Gyöngyösi István ROB selejtező, Sinkó János ORVB 
Ellenőrző bírók:  Less Áron ROB döntő, ORVB, Petrócki Ádám ROB selejtező 
Térkép: Döntő, váltó: dr.Felföldi Károly, Selejtező: Gesztesi Zsolt és Krokavecz Simon 
Jelentkezés: Balogh Piroska 
Rajt:  dr.Sindely Pál 
Felvezetés: Vass Zoltán 
Cél: Kunfalvi Csaba 
Eredményközlés, SI: dr.Horváth Tamás, Ambrus Sándor és Ambrus András 
Eredményhirdetés, szponzoráció: Rácz Sándorné, Gyöngyösi Jolán 
Közvetítés: dr.Papp Dénes 
Hangtechnika: Mátrai Róbert 
Szállás: Juhász Renáta 
Versenyorvos: dr.Rosztóczy András 
 
Honlap: http://szegedivasutasse.hu/rob2015/ 
Facebook: https://www.facebook.com/events/714748785336252/ 
 
Jelentkezés: 

A verseny helyszíneire mutató útbaigazító táblák nem lesznek kihelyezve mivel a mellékelt 
térképrészletek, pontos címek, GPS kordináták alapján könnyű az odatalálás. 
 
Szept. 11 pénteken 18.00-22.00: SZVSE pálya, Kossuth Lajos sgt. 74/c (gépjárművel bejárat a Pulcz u. felől a 
lenti térkép szerint) 
Szept.12. szombaton 7.30-8.40 (9.00-tól rajtkjarantén), 12.00-17.30, VK-ban 
Szept.13. vasárnap 8,30-11,00 között, VK-ban 

 
Versenyközpont: 

Mindkét nap a szegedi Roosevelt téren a Móra Ferenc Múzeum előtt 
GPS: 46°15'07.0"N 20°09'08.2"E (46.251933, 20.152276) 
 

Klubsátrak: 
Klubsátrak csak szombati napon állíthatók fel a Múzeum mögötti területen. Vasárnap TILOS sátrat állítani! 

 
Szállások: 

 SZVSE pálya: tornatermi szállás, Sport Hotel 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74/c GPS: 46.264012N,  
20.129497E 

 Ortutay kollégium: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28. GPS: 46.243860N,  20.144996E 

 MÁV kollégium: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44. GPS: 46.237523N,  20.144471E 

 Sziksósfürdő és kemping: Szeged-Kiskundorozsma Széksósi út (Vereshomok dűlő 1.)  

 GPS: 46.26743N; 20.01500E 
Az interaktív térképen megtalálhatóak! 

 
Parkolás:  

Versenyzői parkoló kialakítására a belvárosban nincs lehetőség. Ezért aki autóval közelíti meg a 
versenyközpontot, az a lenti térképvázlaton feltüntetett parkolási lehetőségek közül válasszon 
(mellékletek). Az interaktív térképen a megfelelő nagyításra vagy kattintásra a parkolási lehetőségek 

http://szegedivasutasse.hu/rob2015/
https://www.facebook.com/events/714748785336252/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEBASUGav0bc.kvXt0RNryoWM&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEBASUGav0bc.kvXt0RNryoWM&usp=sharing
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utcanevei láthatóak! A belváros többi parkolásra alkalmas utcája versenyterület, ahol az itt parkolók 
számára is sportszerűtlen tartózkodni a verseny ideje alatt. 
A parkolás hétköznap 18 óra után, valamint szombaton és vasárnap a város egész területén ingyenes. 
Hétköznap 8-18 óra között a belvárosban fizetős. A fizetés mobil telefonról lehetséges. A nagy busszal 
érkező egyesületek a buszokkal a Huszár Mátyás rakparton kijelölt autóbusz parkolóban parkolhatnak (a 
térképen sárga csillaggal jelölve). 
 

Tömegközlekedési lehetőségek: 
A cél megálló (lent térképen jelölve) neve Széchenyi tér. A Móra Ferenc Múzeumtól (VK) 200m. 
Fontosabb kiindulópontok járatai: 

 Szegedi Vasútállomás: 1-es, 2-es villamos 

 Autóbusz pályaudvar: 5-ös, 7-es, 9-es és 19-es trolibusz 

 MÁV kollégium: 1-es, 2-es villamos 

 SZVSE pálya (tornatermi szállás, Sport Szálló) 1-es, 2-es villamos 

 Ortutay kollégium: 1-es, 2-es villamoss 

 Sziksósfürdő és kemping – Mars tér: 7F busz, Mars – Széchenyi tér: 5, 7, 9, 19-es számú trolibuszok, 60, 
60Y, 70, 71, 72-es számú buszok, majd innen 200 m a VK (interaktív térkép: megállók=kék pontok) 

 
Menetrendekkel és menetjegyekkel kapcsolatos információk: 

Trolibuszok, villamosok menetrend általánosan: http://www.szkt.hu/ 
Buszok menetrend általánosan: http://tiszavolan.hu/Default.aspx 
Útvonaltervező tömegközlekedéshez: http://xmap.szegedkozlekedes.hu/ 

 
Terepbemutató: 

A VK-tól 200 méterre lévő terepbemutató (Széchenyi tér) sárga szalagozáson érhető el. Kihelyezett pontok 
nem lesznek a bemutató terepen. A környezet tudatosság jegyében mindenki szükség szerint nyomtasson 
magának térképet az mtfsz oldalról (oldalanként 1 vagy 2 térkép): 
http://mtfsz.hu/megjelenites/versenynaptar/showevent.php?event=5638 
Jelentkezéskor klubonként csak néhány térképet tudunk adni.  
A terepbemutató helyszíne a mellékletek között látható, illetve az interaktív térképen is látható. 

 
A sportszerűség érdekében. nyomatékosan felhívjuk a versenyzők, edzők, kísérők figyelmét, hogy a 
verseny területeken (térképvázlat a mellékleteknél lent, interaktív térkép): szombaton a selejtezőn 9:00-
11:00, a döntőn 14:00-16:00, vasárnap a váltón 9:00-13:30 óra között ne tartózkodjanak! 

 

SELEJTEZŐ – 2015. SZEPTEMBER 12. SZOMBAT 
 
Tervezett „0” idő: 9:00 
 
Karantén: 

9:00 óráig az összes indulónak be kell érnie a karantén területére! A karanténba késve érkezők a 
versenyből kizárásra kerülhetnek! 
Megközelítés: A VK-ból a karanténba kék-fehér szalagozás vezet. Távolság: 800m. Az infotérképen látható a 
VK-ból való indulás iránya. 
A karanténban ivóvíz vételi lehetőség és rossz idő esetén fedett helyiség biztosított. 
Az itt kijelölt helyen leadott ruhákat a VK-ba visszaszállítjuk! 

 
Rajtolás: 

A törlés és ellenőrzés a beállás előtt a rajt kordonon kívül önállóan történik. A beállás 3 perccel a rajtolás 
előtt, míg a térképfelvétel a rajt pillanatában (repülőrajt) lesz. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEBASUGav0bc.kvXt0RNryoWM&usp=sharing
http://www.szkt.hu/
http://tiszavolan.hu/Default.aspx
http://xmap.szegedkozlekedes.hu/
http://mtfsz.hu/megjelenites/versenynaptar/showevent.php?event=5638
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEBASUGav0bc.kvXt0RNryoWM&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEBASUGav0bc.kvXt0RNryoWM&usp=sharing
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A térképfelvétel kategóriák szerinti sorrendjét tájékoztató tábla jelzi majd. A helyes térkép felvétel 
érdekében kiemelten fontos ellenőrizni a kategóriát és a selejtező csoportot! Pl.: F14-3, F14 harmadik 
selejtező csoport. 
A térképeken az ellenőrzőpont kódja nincs a sorszám mellé nyomtatva. 
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Szimból: 
Pótszimbolok elvétele a beállás előtt a rajt kordonon kívül, önállóan történik. A pótszimbólhoz ollót, 
ragasztószalagot biztosítunk. 
 

Rajtszám: 
A ROB selejtezőn rajtszámot nem alkalmazunk. 

 
Speciális kockázatok: 

A versenypályák több, nem túl forgalmas úttestet kereszteznek, kérünk mindenkit, hogy tartsa be a KRESZ 
szabályait. 
A pályákban található hurkok, hegyesszögű fordulók, nagy pontsűrűségű részek miatt nagy a pontkihagyás 
és a téves pontsorrendben futás kockázata. 
Felhívjuk a figyelmet a sportszerű versenyzésre! Tiltott területeken „magas falak, magas kerítések, olívazöld 
területek (virágágyások), lilával sraffozott területek” tilos az áthaladás és az át-, leugrás is. 
 

Terep: 
Túlnyomó részt városi lakótelep és részlet gazdag parkok, sok pontszerű objektummal, némi ártéri erdő.  
A verseny során szöges tájfutó cipő használata indokolatlan és TILOS! 

 
Térkép: 

2015-ben helyesbített 1:4000 méretarányú (ISSOM), alap szintköz 1m. Mérete: 401 x 214mm az F18, F20, 
F21-1, F21-2, F21-3, F35-1, F35-2 kategóriákban, többiben A/4 (210 x 297mm). A térkép anyaga vízálló 
(pretex), fóliázása nem szükséges. 

 
Cél, dugóka kiolvasás: 

Azt a versenyzőt, aki 11 óráig nem olvastatja ki az eredményét a selejtező céljában a döntőbe 
sorsolásakor diszkvalifikált eredménnyel vesszük figyelembe. 
A selejtező célja nem azonos a döntő céljával (VK). A célból kék fehér szalagozás vezet a versenyközpontba 
(500 méter). 

 
Térképek leadás: 

A selejtező térképeit nem kell leadni. 
 
Eredményközlés, döntő rajtlista: 

Az eredmények és a döntő rajtlisták a versenyközpontban (döntő célja) papír alapon, képernyőn és online is 
követhetők.  
Döntő rajtlista tervezett megjelenése: 12:00. 

 
Továbbjutás a selejtezőből: 

A selejtezőkből kategóriánként 24 fő jut az „A” döntőbe, a következő 24 fő a „B” döntőbe stb. A külföldi 
állampolgárságú versenyzők beszámítanak a továbbjutó létszámba. Amennyiben a selejtezőkből valamelyik 
döntőben az 5 fős létszám nem biztosítható, akkor az érintett versenyzők az eggyel magasabb besorolású 
döntőben indulhatnak. 
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ROB selejtező pályaadatok: 
 

Férfiak Nők 

Kategória Táv (km) Ellenőrzőpontok Kategória Táv (km) Ellenőrzőpontok 

F14-1 1,76 15 N14-1 1,56 13 

F14-2 1,75 15 N14-2 1,61 13 

F14-3 1,75 15 N14-3 1,6 13 

F16-1 2,06 16 N16-1 1,81 17 

F16-2 2,06 16 N16-2 1,77 16 

F18 3,09 28 N18 2,36 22 

F20 3,22 28 N20 2,44 22 

F21-1 3,44 28 N21-1 2,75 26 

F21-2 3,43 28 N21-2 2,75 26 

F21-3 3,41 28 N35 2,46 21 

F35-1 3,1 26 N40 1,74 16 

F35-2 3,06 26 N45-1 1,58 17 

F40-1 2,22 20 N45-2 1,6 17 

F40-2 2,22 20 N50 1,5 16 

F45-1 1,99 16 

F45-2 1,94 17 

F50 1,89 18 

F55 1,74 17 

F60 1,6 14 

F65 1,44 13 

 
 

DÖNTŐ – 2015. SZEPTEMBER 12. SZOMBAT 
 
Tervezett „0” idő: 14:00 
 
Karantén: 

14:00 óráig az összes indulónak be kell érnie a karantén területére! A karanténba késve érkezők a 
versenyből kizárásra kerülhetnek! 
Megközelítés: A VK-ból a karanténba kék-fehér szalagozás vezet. Távolság: 200m. 
A karanténban ivóvíz vételi lehetőség és rossz idő esetén fedett helyiség biztosított. A bemelegítésre szűk 
hely áll rendelkezésre, ezért kérjük a rendezők ide vonatkozó kéréseit betartani. 
Az itt kijelölt helyen leadott ruhákat a VK-ba visszaszállítjuk! 
 

Rajtolás: 
A törlés, ellenőrzés a beállás előtt a rajt kordonon kívül önállóan történik. A beállás 3 perccel a rajtolás 
előtt. Térképfelvétel a rajt pillanatában (repülőrajt). 
A versenytérképek kategóriák szerinti sorrendjét tájékoztató tábla jelzi. A helyes térképfelvétel érdekében 
kiemelten fontos ellenőrizni a kategóriát és a csoportot! Pl.: F14-C, F14 „C” döntő 
A térképeken az ellenőrzőpont kódja nincs a sorszám mellé nyomtatva. 
 

Szimból: 
A pótszimbólok elvétele a beállás előtt a rajt kordonon kívül önállóan történik. A pótszimbólhoz ollót, 
ragasztószalagot biztosítunk. 

 
Rajtszám: 

Az „A” döntőbe induló versenyzőknek rajtszám viselése kötelező. A rajtszámokat a karanténbeli rendezők 
osztják ki a rajtban. Rajtszám felvétel: 13:30-tól. 
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A rajtszám a kategóriát és a döntőbeli rajtsorrend fordítottját mutatja. Például F21-1 jelentése:F21-es 
kategória „A ” döntőjének utolsó indulója. 

 
Speciális kockázatok: 

A pályák villamos vonalakat kereszteznek. A villamos lassítva, de közlekedni fog. Néhány murvás gyalogút 
szélét kötelek szegélyezik 20-25 cm magasságban, amelyeket színes szalagokkal próbálunk láthatóbbá 
tenni. 
A pályákban található hurkok, hegyesszögű fordulók, nagy pontsűrűségű részek miatt nagy a pontkihagyás 
és a téves pontsorrendben futás kockázata. 
Felhívjuk a figyelmet a sportszerű versenyzésre! Tiltott területeken „magas falak, magas kerítések, olívazöld 
területek (virágágyások), lilával sraffozott területek” tilos az áthaladás és az át-, leugrás is. 
 

Terep: 
Szeged belvárosa parkokkal, részlet gazdag udvarokkal, forgalmas, turisták által látogatott területekkel. A 
verseny során szöges tájfutó cipő használata indokolatlan és TILOS! 
 

Térkép: 
2015-ben helyesbített 1:4000 méretarányú (ISSOM), alap szintköz 1m. Mérete A/4 (210 x 297mm). A térkép 
anyaga vízálló (pretex), fóliázása nem szükséges. 

 
Térképleadás: 

A térképeket befutás után le kell adni. Térképkiadás vasárnap 13:10 körül, az utolsó versenyző elrajtolása 
után. Az át nem vett térképeket kipostázzuk. 

 
Eredményhirdetés: 

16.30-kor a Móra Ferenc Múzeum előtt. 
 
Díjazás: 

Érem és gazdag tiszteletdíjazás az 1-3. helyezetteknek 
 
Tombola: 

Az eredményhirdetés után Zepter ajándékcsomagokat sorsolunk ki a jelen lévő regisztráltak között. 
(Regisztráció a VK-ban a Zepter sátornál.) 
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ROB döntő pályaadatok: 
 

Férfiak Nők 

Kategória Táv 
(km) 

Ell.pontok első rajt (ahol nincs 
jelezve 

ott a rajtolás 1 percenként 
történik) 

Kategória Táv 
(km) 

Ell.pontok első rajt (ahol nincs 
jelezve 

ott a rajtolás 1 percenként 
történik) 

F14-A 1,68 19 38 N14-A 1,44 16 38 

F14-B 1,36 16 25 N14-B 1,16 13 25 

F14-C 1,24 16 1 N14-C 1,11 14 1 

F14-D 1,07 13 1 N14-D 0,98 13 1 

F14-E 0,96 11 1 N14-E 0,95 10 8 

F16-A 1,82 20 55 N16-A 1,48 20 55 

F16-B 1,42 17 25 N16-B 1,38 15 8 

F18-A 2,44 27 62 N18-A 2,07 22 58 

F18-B 2,15 23 19 N20-A 2,29 25 86 

F20-A 2,56 28 86 N21-A 2,35 26 86 

F21-A 2,75 30 86 N21-B 2,07 19 25 

F21-B 2,47 27 25 N35-A 1,94 21 27 

F21-C 2,31 21 1 N40-A 1,46 19 73 

F21-D 2,2 21 1 N40-B 1,3 14 7 

F35-A 2,37 25 31 N45-A 1,42 17 49 

F35-B 2,16 22 1 N45-B 1,25 12 1 

F40-A 1,82 18 73 N50-A 1,4 17 21 

F40-B 1,44 17 4 N55-A 1,37 15 54 (2 percenként) 

F45-A 1,74 17 49 N60-A 1,23 14 24 (2 percenként) 

F45-B 1,42 17 1 N65-A 1,14 12 25 (2 percenként) 

F45-C 1,22 14 1 N70-A 1,02 13 14 (2 percenként) 

F50-A 1,7 17 25 

F50-B 1,4 17 1 

F55-A 1,59 17 73 

F55-B 1,33 15 15 

F60-A 1,51 17 49 

F60-B 1,31 14 1 

F65-A 1,45 17 26 

F70-A 1,15 14 24 (2 percenként) 

F75-A 1,05 12 25 (2 percenként) 

F80-A 0,94 10 16 (2 percenként) 

 

VÁLTÓ – 2015. SZEPTEMBER 13. VASÁRNAP 
 
Rendezéstechnikai kérdések: 

 V14, V18 és V21 kategóriában a verseny négy futásból áll, két nő és két férfi (összesen 4 fő) fut kötött 
sorrendben: nő – férfi – férfi –nő. Férfi pályán futhat nő, de női pályán nem futhat férfi.  

 V105, V135, V165 és V195 kategóriákban a verseny három futásból áll, minimum egy nő és maximum 
két férfi (összesen 3 fő) fut kötetlen sorrendben egy hosszú, egy közepes és egy rövid pályát. A pályák 
sorrendje kötött: hosszú – rövid – közepes.  

A tervezett össz.-győztes idő minden kategória esetében 60 perc, azaz futónként 20 perc a szenior pályák 
esetében, futónként 15 perc a nem-szenior kategóriák esetében. 
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Váltó összeállítások leadása: 
Szeptember 12-én szombaton 20 óráig az ENTRY-ben (ÚJDONSÁG!), illetve a versenyközpontban 
személyesen, szeptember 12-én szombaton 12:00 – 17:30 között. 

 
Tervezett „0” idő: 9:30 
Váltási szisztéma bemutatása: 9:15 
 
Első futók rajtja: 

V14: 9:30 V21: 10:50 V105: 12:05 
V18: 9:35 V165: 10:55 V135: 12:10 
V195: 9:40 

 
Váltás: 

A célterületen két átfutó ponton kell keresztül haladnia valamennyi kategória valamennyi futójának, 
amelyek kordonnal lesznek összekötve. A kordon a második átfutó pont után is folytatódik, kivezetve a 
versenyzőket a kis körre. A csapatok felelőssége figyelni az átfutó pontokon (a Múzeum előtti felhajtón vagy 
a híd lábánál) áthaladó társaikat. Az átfutó pontoktól a célig kategóriától függően általában 3-8 perc van 
hátra. Az átfutó pontokat érintő versenyző váltótársa a saját rajtszáma alapján kiválasztja és felveszi az 
összetekert térképet és ezt követően beáll a váltózónába (ahonnan már nem jöhet ki). A térképet csak a 
váltás után (kézráütés) hajthatja szét. 

A befutó versenyző a váltás után érinti a célvonal mögött 4-5m-re elhelyezett, bójákkal jelzett céldobozt. 

Szoros befutó esetén, a célvonalon áthaladó test síkja dönt, függetlenül az ezt követő cél doboz 

érintésének sorrendjétől. 
 
Speciális kockázatok: 

Néhány murvás gyalog út szélét kötelek szegélyezik 20-25 cm magasságban, amelyeket színes szalagokkal 
próbálunk láthatóbbá tenni. A pályákban található hurkok, hegyesszögű fordulók, nagy pontsűrűségű részek 
miatt nagy a pontkihagyás és a téves pontsorrendben futás kockázata. 
Felhívjuk a figyelmet a sportszerű versenyzésre! Tiltott területeken „magas falak, magas kerítések, olívazöld 
területek (virágágyások), lilával sraffozott területek” tilos az áthaladás és az át-, leugrás is. 
 

Térképleadás: 
A térképeket befutás után le kell adni. Térkép kiadás várhatóan 13:10 körül az utolsó versenyző elrajtolása 
után. Az át nem vett térképeket kipostázzuk. 

 
Eredményhirdetés: 

13.30-kor a Móra Ferenc Múzeum előtt 
 

Díjazás: 
Érem és gazdag tiszteletdíjazás az 1-3. helyezetteknek. 

 
Tombola: 

Az eredményhirdetés után Zepter ajándékcsomagokat sorsolunk ki a jelen lévő regisztráltak között. 
(Regisztráció a V-ban a Zepter sátornál.) 

 
Terep: 

Szeged belvárosa parkokkal, részlet gazdag udvarokkal, forgalmas, turisták által látogatott területekkel. A 
verseny során szöges tájfutó cipő használata indokolatlan és TILOS! 

 
Térkép: 

2015-ben helyesbített 1:4000 méretarányú (ISSOM), alap szintköz 1m. Mérete A/4 (210 x 297mm). A térkép 
anyaga vízálló (pretex), fóliázása nem szükséges. 
 

A váltó rajtszám felépítése a mellékletek között megtalálható. 
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Váltó pályaadatok: 
 

Kategória Futó Táv 
(km) 

Ell.pontok Futó Táv 
(km) 

Ell.pontok Futó Táv 
(km) 

Ell.pontok 

V21 F21 3,16 29 N21 2,6 25    

V18 F18 2,53 24 N18 2,34 20    

V14 F14 2,33 22 N14 2,16 20    

V105 Hosszú 3,41 30 Rövid 2,72 25 Közepes 3,05 30 

V135 Hosszú 3,27 30 Rövid 2,57 24 Közepes 2,9 25 

V165 Hosszú 3,01 29 Rövid 2,41 25 Közepes 2,71 27 

V195 Hosszú 2,45 25 Rövid 2,01 22 Közepes 2,21 24 

 
A ROB Selejtező, Döntő és Váltó versenyideje 45 perc (a váltón futónként). 
 

NYÍLT RÖVIDTÁVÚ VERSENYEK 
 
2015.09.12. (szombat): 

Nyílt technikás 2,4 km 21ep. 
Rajtolási lehetőség szombaton: 9:00 – 10:00 között érkezési sorrendben, percenkénti indulással. 
A rajtba a karantén kék fehér szalagozásán (800m) lehet kijutni. A nyílt kategóriában indulóknak nincs 
karantén. 

 
2015.09.13 (vasárnap): 

Nyílt technikás 2,8 km 23ep. A futam a VK-ban 12:00-13:00 között lesz. 
Kizárólag nem tájfutó amatőröknek rendezünk egy bemutató futamot: 820 m 7 ep. Jelentkezés és verseny 
9:30-13:00 között a VK-ban. 
 

Nevezés:  
2015.09.11. 18:00-ig a nevezes@szegedivasutasse.hu címen (minden számra) majd a helyszínen szombaton 
8:00 – 9:30 között a VK-ban. 
Nevezési díj: 1000Ft/fő/nap. 
 

TOVÁBBI ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Pontfelszerelés, pontérintés: 

A pontokon narancs-fehér bója, SPORTident doboz (a forgalmas ellenőrző pontokon több is) és 
szúróbélyegző található. 
Az ellenőrzőpontokon található hagyományos lyukasztót csak akkor kell használni, ha a SPORTident nem 
működik, ilyenkor a térkép szélére kell lyukasztani és a célban ezt közölni. 
 

Online eredményközlés: 
A versenyközpontban on-line eredményközlő rendszert fogunk üzemeltetni. Azokon a WI-FI-t használni 
tudó eszközökön, amelyek rendelkeznek WEB böngészővel is, folyamatosan követni tudjátok az 
eredményeket. Az eredmények egy ingyenes WI-FI szolgáltatáson keresztül lesznek elérhetők, mobil 
Internet használata nem szükséges. A WI-FI képes eszközöddel (okos telefon, táblaPC, laptop) keresd az 
eredmeny SSID-t. A sikeres csatlakozás után indítsd el böngésződet, és írd be: eredmeny.hu Itt a verseny 
egyszerűsített honlapját éritek el, ahonnan egy kattintással el tudtok navigálni az on-line eredményekhez. Ki 
kell választani a kívánt kategóriát, valamint be kell állítani a frissítés időközét (30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 
vagy 5 perc). Kérdés esetén szívesen segítenek a rendezők. A büfésátorban elhelyezett nagyméretű 
képernyőn az eredmények folyamatosan követhetők lesznek azok számára is, akik nem rendelkeznek a WI-
FI-s eszközökkel. 
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Versenyorvos: 
A versenyorvos a versenyközpontban (Roosevelt tér) található 

 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.  
 
Kereskedelmi tevékenység: 

Kereskedelmi tevékenység a célterületen csak a Rendezők és Szeged MJV jegyzője együttes engedélyével 
folytatható. 

 
Vendéglátás: 

A versenyközpontban a híd alatt a néhány méterre üzemelő leghíresebb szegedi halászcsárda kínálja hal 
és egyéb egytál ételeit, büfé áruit. 
Tulajdonosa Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács, aki alapító tagja az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrendnek. 
 
A Móra Ferenc Múzeumot, szombaton és vasárnap a verseny résztvevői 50%-os kedvezménnyel 
látogathatják. Kedvezményre jogosító igazolást a jelentkező sátorban lehet igényelni. 
 

Zöldüljön végre a Zöld Sport! 
„A tájékozódási futók természetet szerető, környezetüket tisztelő 
sportemberek.  
A „Zöldüljön végre a zöld sport” program célja, hogy tudatosan odafigyelve 
csökkentsük a tájfutó rendezvények által okozott környezeti terhelést. 
Szeretnénk elérni, hogy minél többen utazzanak  
tele kocsival/telekocsival a versenyekre (http://www.oszkar.com/), valóban 
szelektíven  
gyűjtsük a szemetet, kevesebb műanyagpohár fogyjon a frissítésnél, kevesebb 
papírt használjunk – pl. eredményközlésnél – és ha mégis, akkor válasszuk az 
újrahasznosítottat.  
A büfében legyen vegetáriánus választék is és műanyag helyett papírtányér. 
A „Zöld sátorban” szívesen megosztjuk Veled a program részleteit, felteheted kérdéseidet és számos 
érdekes információval várunk! Tarts velünk és hozd magaddal a versenyre saját poharadat – vagy ha még 
nincs, akkor nyerj egyet! ;) 
A program a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével valósul meg.” 
 
A rendezőség adaptálja a program elveit ezért arra ösztönöznénk a résztvevőket, hogy:  

 ne felejtsétek otthon a saját poharaitokat a frissítéshez, no meg presze leadni sem!  

 használjátok a telekocsis rendszereket, ha van rá lehetőségetek! 

 a VK-ban figyeljetek a szelektív hulladékgyűjtésre! 

Csak a ROB selejtezőn és az ORVB-n szükséges leadni poharat! 
A szombati selejtező kihelyezett céljába is eljuttatjuk a 8:30-ig a VK 
jelentkezési sátrában leadott poharakat! 

Köszönjük! 
 

A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült képek, videofelvételek – ellenkező 
értelmű írásos nyilatkozat hiányában – a nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen belül az interneten is 
közzétehetők. 
 
Eredményes versenyzést kívánunk! 
Rendezőség 

http://www.oszkar.com/
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MELLÉKLETEK 
 

Váltó rajtszámok felépítése: 
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A VK és a döntő cél vázlata: Váltó célvázlata: 

 

 
 
 
A SZVSE pálya szállásainak megközelítése autóval: 
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Versenyközpont, terepbemutató, verseny területek, szállások, ajánlott parkolók térképe: 
Interaktív, mindent tartalmazó térkép a linken (javasolt!): 
LINK A TÉRKÉPHEZ 
 
Statikus: 
 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEBASUGav0bc.kvXt0RNryoWM&usp=sharing
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SZPONZORAINK 

 

 


