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A verseny szervezője: Komárom-Esztergom Megyei Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából a 

Megalódusz SE és a Gerecse Tájfutó Club. 
Elnök, pályakitűző:  Mauer Lajos 
Titkár, SI üzemeltető:  Mészáros Károly 
Felvezetés:  Körmendi Miklós 

A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása megyénk tájfutói részére, a tájékozódási fu-
tás népszerűsítése. 

A verseny meghatározása: Nappali, egyéni, normáltávú, nem rangsoroló, nem minősítő, tájékozódási fu-
tóverseny. 

A verseny időpontja:  2016. november 13. (vasárnap) 

Versenyközpont, cél:  Tatabánya, Turul parkoló. 

Térkép:   Tatabánya, Turul 1: 7500/5 m, A4 
A térkép 2005-ös kiadású, 2015-16-ban futólag lett helyesbítve.  

Pontérintési rendszer:  SportIDENT rendszer 

Nevezés:   2016. november 10-ig ttt.versenyek@gmail.com  

Nevezési díj:   700,- Ft/fő (Dugóka, chip bérlése a célban lehetséges, 300 Ft/fő 

Nevezéskor kérjük megadni: név, egyesület, versenyengedély száma, SI száma 

Jelentkezés a versenyközpontban a verseny napján:  9:30-10.30 

Tervezett „0” idő:  11:00 

Cél-rajt:   1000 m, kék szalagozáson 

Rajt kialakítása:  Repülőrajtot és térképrajtot alkalmazunk. Rajtolás rajtdobozból, de a rajtlista 
alapján történik. 

Kategóriák, tájékoztató pályaadatok:  

 

 

 

 

 

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

év végén lesz a kupasorozat kiírásának megfelelően 

Eredményközlés:  A versenyen papír alapú eredményközlést nem tervezünk. A versenyközpont-
ban on-line eredményközlő rendszert fogunk üzemeltetni.  Azokon a WiFi-t használni tudó 
eszközökön, amelyek rendelkeznek WEB böngészővel is, folyamatosan követni tudjátok az 
eredményeket. Az eredmények ingyenes WiFi szolgáltatáson keresztül lesznek elérhetőek, 
mobil Internet használata nem szükséges. 
-SSID (wifi csatlakozás): eredmeny  
-A böngészőbe beírni: eredmeny.hu 

 

mailto:ttt.versenyek@gmail.com
http://eredmeny.hu/


Egyebek: 

 

A térkép anyaga nem vízálló. A rajtban fóliát biztosítunk. 

Pontmegnevezés a térképre lesz nyomtatva. 

A helyszínen nevezők csak a tartalék térképek számáig (kategóriánként 2 db) indulhatnak. 

A befutó versenyzők frissítőt kapnak. 

Vigyázzatok az erdő tisztaságára, a szemetedet vidd haza. 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

Versenyértesítőt külön nem küldünk. 

Minden fontos információ a verseny honlapján megtalálható: http://ttt-tata.hu. 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

Kérek mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének megóvására. 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 
 
 
 
 
 


