
 

 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TÁJFUTÓ KUPASOROZAT 

2015 

VERSENYKIÍRÁS 

2015. november 15. / Vértestolna, Pes-kő 

A verseny szervezője: 
Komárom-Esztergom megyei Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából a Megalódusz Sportegylet és a Tatai 
Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület Tájfutó Szakosztálya 

Elnök, pályakitűző:  Gyulai Zoltán 
Titkár, SI üzemeltető: Mészáros Károly 

A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása megyénk tájfutói részére, a tájékozódási futás 
népszerűsítése. 

A verseny jellege: Nyílt, népszerűsítő versenysorozat 8. futama. 

A verseny időpontja:  2015. november 15. (vasárnap) tervezett „0” idő: 10 óra 

Terep:  A Pes-kő Vértestolna felőli része. Változatos fedettségű, középhegységi terep érdekes 
sziklaalakzatokkal. A terep egyes részein nagyobb kiterjedésű kőmezők nehezítik az 
futást. 

Térkép:   Pes-kő 2008. (Észak); méretarány: 1:10000; alapszintköz: 5 m 

Versenyközpont, cél:  Vértestolnától délre, a térképvázlaton jelölt helyen. 

Parkolás   az erdészeti út bejáratánál. A parkolási lehetőség itt elég szűkös! 

Kategóriák, pályaadatok: 

 A  pálya:  5,3 km – 270 m – 14 ep. 
 B  pálya:  4,0 km – 230 m – 12 ep. 
 C  pálya:  3,0 km – 125 m –   8 ep. 
 D  pálya:  1,5 km –   80 m –   6 ep. 
 Sz pálya:  2,2.km -  100 m –   5 ep. 
 Cél-rajt:  1200 m 

Nevezés:  2015. november 11-ig (szerda) 
Nevezési cím: KEMTK8: ttt.versenyek@gmail.com  
Nevezési díj: 700,- Ft/fő (SI bérlet: 300 Ft, a szalagos pályán indulóknak ingyenes) 
Nevezéskor kérjük megadni: név, egyesület, versenyengedély száma, SI száma 

Jelentkezés a célban: a verseny napján 9:30-ig 

Egyebek: 

 A helyszínen nevezők csak a tartalék térképek, üres helyek számáig indulhatnak. 
 Pontmegnevezés a térképeken. Fólia a jelentkezéskor kérhető. 
 A verseny a megyei tájfutó kupa 8. fordulója. A versenysorozat értékelésére a decemberi záró futamon 

kerül sor. 
 Versenyértesítőt külön nem küldünk. Minden fontos információ a verseny honlapján megtalálható. 
 http://ttt-tata.etata.hu/Verseny/Megyeitfkupa/fordulo-8.html  
 A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
 Kérek mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének megóvására.  
 A RAJT közelében (3-4 perc séta) érdemes megnézni az újonnan épült 4 TONÓ kilátót. 

Jó versenyzést kívánunk! 
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