
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI  
TÁJFUTÓ ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY  

T é l i   T á j f u t ó    H é t v é g e    a    V é r t e s b e n 

2016. 12. 17-18. 
PROGRAM 

 
Rendezvény célja: Megyénk tájfutó utánpótlásának, felnőtt, és szenior tájfutóinak, 

edzéslehetőség biztosítása. A Tájfutás népszerűsítése. A megyei 
tájfutó kupasorozat értékelése 

 

FURFANGOS EDZÉSEK NAPJA 

1./ 12.17. - 10:00 

Zuppa   Több rövid pálya, eltérő technikai   feladatokkal. 

2./ 12.17. - 15:00 
Csákányospuszta Csillagpontos pályák (memóriából is   teljesíthető) 

Az edzéseken az idő mérése az edzéseken a SportIdent elektronikus pont-

érintési rendszerrel történik. 

3./ 12.17. - 18:00 
Csákányospuszta VACSORA 

4./ 12.17. - 20:00   
Csákányospuszta, Előadás, technikai elemzések, (Gyulai   Tamás) 

Turistaház  Tájfutó játékok (Köpöczi József) 

Baráti beszélgetések 

Csoportos "terápiák" 

Szállás lehetőség: 

Szombat éjszaka 34 fő részére van szállás lehetőség a Csákányospusztai Turista házban, 1-1 szoba 

a TTT-HSE és az MSE utánpótlás csapatának van fenntartva ezután a beérkezett jelentkezések sor-

rendjében és a szabad helyek függvényében van lehetőség a turistaházban tölteni az éjszakát. A 

Vértes Kupa rendezésében részt vevők előnyt élveznek. 

A szállást a délelőtti edzés után lehet elfoglalni és ugyanott felkészülni a további programokra. A 

turistaház bérleti díját az MSE rendezi, amit megköszönünk. ("Gyarmatáru" a szerk. megj.) 

Szállásmester:  Mauer Lajos 

Étkezés:  Szombat este vacsora (gulyás féle) 

Vasárnap reggel virsli 

Az étkezésnek nincs költsége, de köszönjük. ("Gyarmatáru" a szerk. megj.) 

Jelentkezés: 

Erre a címre csak a szállásra és az edzésekre kérjük a jelentkezéseket leadni. 

E-mail: megalodusz@gmail.com  

Határidő: 2016. december 13. 

 

mailto:megalodusz@gmail.com


KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÉVZÁRÓ VERSENY 

2016. 12. 18. 
TÖMEGRAJTOS TRÜKKÖS VERSENY 

 

 
 

Helyszín: Tatabánya-Csákányospuszta turistaház (GPS: 47.516889, 18.459206) 

Időpont: 2016. december 18. (vasárnap) 

Verseny jellege: Év végi buliverseny trükkös (nehezített) retró térképpel és a pályák-
hoz mellékelt leírásokkal. 

Versenybíróság: Elnök, pályakitűző: Gyulai Tamás 
SI üzemeltetés: Mészáros Károly 

Terep:  Jól futható erdő, technikás domborzatú részek, gyümölcsösök, gazdag úthá-
lózat jellemző. 

Térkép: Méretarány 1:10.000, alapszintköz 5 m, rajz és helyesbítés 1996. A térkép 
nem lesz aktualizálva a jelenlegi állapotra, ez is a nehezítés része! 

Kategóriák, pályaadatok, rajtidők: 
 Kategória  Táv  Rajt 

Hosszú   5,5 km  10:20 tömegrajt 
Közepes   4 km  10:10 tömegrajt 

  Rövid   3 km  10:00 tömegrajt 
  Szalagos   2,5 km  Rajtlista alapján 

„0” idő: 10:00 

Pontérintés: A versenyt Sportident elektronikus pontérintési rendszerrel bonyolítjuk le. 
Dugóka bérlése 300 Ft ellenében a Célban lehetséges. 

Nevezés: E-mailben: ttt.versenyek@gmail.com (név, kategória, egyesület, SI szám) 
 Nevezési díj: 700 Ft/fő (A Szalagos pálya ingyenes.) 

Nevezési határidő:  2016. december 15. 

 FONTOS! 
Mivel a verseny egyedileg készített térképpel és ahhoz kapcsolódó leírással ke-

rül megrendezésre, kérjük, hogy a nevezési határidőt tartsátok be. Kategóriánként 2 db 
plusz térképet fogunk nyomtatni, így a helyszínen korlátozott lesz a nevezési lehetőség. 

Egyéb: Eredményhirdetés a versenyen nem lesz, sorsolást és a Komárom-Eszter-
gom megyei Tájfutó Kupa szokásos év végi értékelését tartjuk meg. 

Itt kapják meg az éves tájfutó kitűzőt, azok, akik teljesítették a kiírásban 

szereplő követelményt. Közöttük értékes díjakat is sorsolunk, de csak annak adjuk át 

aki jelen van. Tovább díjak is sorsolásra kerülnek az összes jelenlévő között. 

 Minden versenyző csokit és forró teát kap. 
 
Mindenkit szeretettel várunk egy jó hangulatú évzáró futásra! 

          RENDEZŐK 

mailto:ttt.versenyek@gmail.com

