
1. TÁNCSICSTÓL TÁNCSICSIG 

Emlékfutás és gyalogtúra 

2022. március 15. 
 
Támogatóink: 

- Kisbér Város Önkormányzata 

- Ácsteszér Önkormányzata 

Rendező: 

- Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium Sportegyesület 

A rendezvénnyel egy olyan közösségi hagyományt szeretnék megteremteni, amely ötvözi az 1848-49-es 
szabadságharc emblematikus alakjáról, a márciusi ifjakról való megemlékezést, valamint a szabadidős 
sportot, versenysportot. Ezért a TMG-Sportegyesület hagyományteremtő módon évente egy megemléke-

zéssel egybekötött futóversennyel, gyalogtúrával kíván tisztelegni Táncsics Mihály és a forradalom és sza-
badságharc eszménye előtt.

 

PROGRAM, IDŐREND 

Versenyközpontok: 
Kisbér: Táncsics Mihály Gimnázium, Kisbér, Battyhány tér 2. (47.502136, 18.027213) 
Ácsteszér: Táncsics Mihály szülőháza, Ácsteszér, Táncsics M. u. 44. (47.407953, 18.011051) 

HONVÉD KADET PROGRAM 

A Honvéd Kadet Program keretében a futóversenyeken a kadetok külön is értékelésre kerülnek. 

1./ Ácsteszér  15 km+ 
07:45-08:30  Regisztráció, rajtcsomagok, chipek átvétele terepfutásra (Ácsteszér) 
08:30-08:45  Köszöntés majd a szabadságharc és Táncsics Mihály örökségének méltatása (Ácsteszér) 
08:45-08:55  Közös bemelegítés, felkészülés a rajtra 

09:00  Terepfutó verseny „Rajt” (Ácsteszér) (Várható célba érkezés: 10:00-12:00) 
  CÉL: Táncsics Mihály Gimnázium, Kisbér 
  Útvonal: Ácsteszér - Kisbér 

2./ Kisbér  30 km+ 
07:45-08:30  Regisztráció, rajtcsomagok, chipek átvétele terepfutásra (Kisbér) 
08:30-08:45  Köszöntés majd a szabadságharc és Táncsics Mihály örökségének méltatása 

08:45-08:55  Közös bemelegítés, felkészülés a rajtra 
09:00  Terepfutó verseny „Rajt” (Kisbér) (Várható célba érkezés: 12:00-13:00) 
  CÉL: Táncsics Mihály Gimnázium, Kisbér 
  Útvonal: Kisbér – Ácsteszér (forduló és ellenőrző pont) - Kisbér 

3./ Kisbér  1848 m 
07:45-08:30  Regisztráció, nevezés rajtcsomagok átvétele (Kisbér) 
08:30-08:45  Köszöntés majd a szabadságharc és Táncsics Mihály örökségének méltatása 
09:05-09:10  Közös bemelegítés, felkészülés a rajtra 
9:10   1848 m „Rajt”; Várható célba érkezés 09:20-09:40 
  Útvonal: Táncsics Mihály Gimnázium belterülete 

4./ Kisbér  Gyalogtúra (15 km) 
07:45-08:30  Regisztráció, nevezés (Kisbér) 

08:30-08:45  Köszöntés majd a szabadságharc és Táncsics Mihály örökségének méltatása 
09:05-09:10  Közös bemelegítés, felkészülés a rajtra 

09:10  Túra „Rajt” (Kisbér) (Várható célba érkezés: 12:00-13:00) 

  Hántáról 10:00-kor indulók bekapcsolódnak a Kisbérről érkező túrázókhoz 

  Részükre a nevezés és regisztráció: 9:00-9:45. Google: 47.463722, 18.009861 
  CÉL: Táncsics Mihály Gimnázium, Kisbér 
  Útvonal: Kisbér – Hánta - Kisbér 



 

EGYÉB PROGRAMOK 
10:00   1848 m Eredményhirdetés  

11:30-13:00  Ebéd gimnázium sportpálya 

13:00   Eredményhirdetés terepfutóknak 

13:30   A rendezvény zárása Kisbéren  

14:00   Utómunkálatok 

 

KATEGÓRIÁK 

 
 
 
 
 
 
 
Az IDŐ mérése: A futóversenyek időmérése a SportIdent rendszerrel történik, amit a 

regisztráció során lehet átvenni 
   A vezetett gyalogtúra saját időméréssel történik. 

NEVEZÉS MÓDJA, a nevezési díj befizetése 

A futóversenyek nevezésének elsődleges módja az online nevezés, amit a https://ttt-
tata.hu/ttt oldalon 2022. március 13. 12:00-ig lehet leadni. 

A Honvéd Kadet Program keretében indulók nevezését a kisbertmgse@gmail.com címre 
kell megküldeni. 

A nevezés leadásával a nevezési díj kifizetése is megtörténik bankkártyával, vagy azonnali uta-
lással a SimplePay fizetési oldalra történő átirányítással. A fizetés után a számla automatiku-
san elkészül és a megadott e-mail címre is kiküldésre kerül. A nevezés ekkor válik véglegessé. 
 

Futóversenyek: 

1./ Az 1848 m-es futóversenyre ONLINE és Helyszíni nevezést is elfogadunk 

 Nevezési díj:   2000 Ft/fő  

2./ A 15 km-es és a 30 km-es távokra csak ONLINE nevezést fogadunk el. 

 Nevezési díj: 15 km: 5000 Ft/fő 
    30 km: 7500 Ft/ fő 
Gyalogtúra 

A 15 km-es gyalogtúrára előzetesen és a helyszínen is fogadunk nevezést. 

Az előzetest a kisbertmgse@gmail.com címre kell megküldeni a szükséges adatokkal. 

Adatok: Túrázó vagy túrázók, csoport neve; érvényes e-mail cím.  

A nevezési díj befizetése a HELYSZÍNEN (Kérjük időben érkezzen!) 
 Nevezési díj: 2500 Ft/fő  
 A Hántáról indulók részére 2000 Ft/fő       
 (Családi kedvezmény: felnőtt 2500 Ft, + gyerekenként 1000 Ft) 

 

mailto:kisbertmgse@gmail.com
mailto:kisbertmgse@gmail.com


DÍJAZÁS:        

A díjakat csak az eredményhirdetésen és személyesen lehet átvenni, utólag nem kerül ki-
adásra. 

- 1848 m-es futás: A Női és Férfi 1-3. helyezett oklevél és érem 
- 15 km és 30 km-es távokon - a kategóriák 1-3 helyezettjei oklevél és érem 
- Gyalogtúra: minden túrázó egyedi Táncsicstól-Táncsicsig túra-kitűzőt kap 

 

EGYÉB szolgáltatások: 

▪ Chip-es időmérés a futószámoknál 
▪ Vezetett túra 
▪ EÜ szolgálat 
▪ 1 tál meleg étel minden nevezőnek 
▪ Frissítőpontok működtetése 
▪ Tisztálkodási lehetőség 
▪ Buszjárat Kisbér-Ácsteszér-Kisbér között 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SportIdent chip használata 

A célban elhelyezett céldobozon, illetve a 30 km-es táv esetén a fordulóponton elhelyezett ellenőrző dobozon 
található lyukra a chipet lapjával (bármelyik felével) és annak közepével kell ráhelyezni. 

- Ne rángasd 

- Ne az élét rakd rá 
- Légy türelmes (csak 05-1 mp) 

A céldoboz és az ellenőrző doboz pirosan villog és csipogó hangot ad. Elegendő 1-2 visszajelzés 
A célba érkezés után add le a chipet! 

 
A céldobozhoz történő érintésért a versenyző a felelős.   Győződj meg róla, hogy adoboz visszajelez, mert 
másképp nem lesz   célidőd csak akkor, amikor a kiolvasáskor láthatóvá válik a hiánya. 
 

 
A chip hord módja: 
Ujjra húzva célszerű viselni, vagy az óraszíjhoz csatolva, úgy. hogy a dobozokhoz érve időveszteség nélkül 

tudd használni. 

 


