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2016. március 06. / Vitányvár 

 

A verseny weboldala: http://ttt-tata.etata.hu/Verseny/Megyeitfkupa/fordulo-1-1.html 

A verseny szervezője: Komárom-Esztergom megyei Tájékozódási Futó Szövetség 
megbízásából a Megalódusz Sportegylet 

A verseny időpontja:  2016. március 6. (vasárnap) 

A verseny helyszíne: Vértes hegység, Vitányvári műút mellett, a versenyközpont GPS 
koordinátái: 47.514242, 18.402085 

A verseny meghatározása: Nappali, egyéni, normáltávú, nem minősítő. 

Versenyrendezőség:  Elnök: Gyulai Tamás 
    Pályakitűző: Gyulai Tamás 

SI: Mészáros Károly 

Térkép: Eper-hegy (régi Vitányvár), 1:10000/5 m, A4 
A térkép 2008-as kiadású, 2016-ban futólag lett helyesbítve. Anyaga nem vízálló. A rajtban fóliát 
biztosítunk. Pontmegnevezés a térképre lesz nyomtatva. 

 

Terep: Változatos fedettségű terep, jól futható és nehezen futható erdő egyaránt megtalálható. Gazdag 
úthálózat és egyes helyeken nagyon részletgazdag domborzati elemek jellemzik a területet. 

 

Pontérintési rendszer: SI rendszer 
 Dugóka bérlése a célban lehetséges 300 Ft/fő összegért. 

Nevezés: e-mailen: ttt.versenyek@gmail.com 

 határidő: 2016.03.03. 

Nevezési díj: 700 Ft/fő 
 Az SZ (szalagos térképes) kategóriákban az indulás ingyenes. 

Jelentkezés: A versenyközpontban 9:30-10:30 között. 

„0” idő: 11:00 

 

mailto:ttt.versenyek@gmail.com


Rajt távolsága: 100 m 

Rajt kialakítása: A rajtba belépés és a térképfelvétel az indulás előtt 1 perccel történik. 
A versenyző ideje a rajtdobozba dugással indul. Az SZ kategória 
indítása a többitől függetlenül történik. 

Rajtlista: A verseny weboldalán a nevezési határidőt követően megtekinthető 
lesz. 

Pályák:  
Az E, A, B pályák 2 körösek, térképcserések lesznek!  
A térképcsere a rajtban lesz, ahová az átfutó/befutó pontról 
szalagozáson érkeznek a versenyzők a cél mellett elhaladva. A 
térképcserénél nem kell dugni. 

  
 

Kategória 1. kör 2. kör Teljes 

E 6330/255/14 1990/65/8 8320/320/22 

A 4020/175/12 2140/80/8 6160/255/20 

B 2340/105/6 1960/50/7 4300/155/13 

C 3720/100/8 - 3720/100/8 

D 2850/90/6 - 2850/90/6 

SZ 1620/60/4   -   3360/125/4 (szalagozáson. A szalag színe: PIROS) 

 
Díjazás: A versenynek nincs önálló díjazása, a megyei kupasorozat egy 

fordulója, díjazás év végén lesz a kupasorozat kiírásának megfelelően. 

Egyéb: A verseny után meleg teát biztosítunk. 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 

Jó versenyzést kíván a Rendezőség! 

 

 

 

 

 


