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VERSENYKIÍRÁS 
Komárom Esztergom megyei tájfutó kupa, 

MTK 8, évzáró futam 

PROLÓG 

Mottó: "Jó Szerencsét" emlékév volt a 2017. év Tatabányán. 

A Prológ célja:  

Komárom-Esztergom Megye életében a bányászat nagyon fontos szerepet töltött be. A 

hagyományok ápolása nagyon fontos, ezért az emlékévnek tisztelegve megpróbáljuk ötvözni 

a bányászatot a tájfutással. 

 

         

Pontérintés: 

Versenyzőkartonnal, szúróbélyegzővel. Javasolt az átlátszó ragasztószalaggal erősítés, mint a 

tájfutás őskorában. A pontok nem mindegyike jelenik meg a térképen, valamint a pontokon a 

szúróbélyegző mellett szöveges útbaigazítással is találkozhattok. Fontos, hogy a bányász 

(tájfutó) felvezető a pályán elhagyta jellegzetes kellékeit, amik segítenek a pálya 

teljesítésében. 

 

 

Extra: Fólia biztosítva lesz, mert a térkép nem vízálló/hóálló/sárálló.  

A verseny időpontja: 2017. december 09-én, Szombat 13:30 óra 

Versenyközpont:  Gánt, Gránás turista ház. (Béke tér 17) A Cél/rajt 500 méter 

Parkolás: A VK körül korlátozottan, de a faluban bárhol. 

Cél helye, megközelítése: Gánt, a vendéglő oldalán a Szovjet hősi emlékműnél az út  

    mellett. GPS:  47.388011, 18.386615 

A verseny térképe:          

     

 

 

 

Nevezés:  2017. december 06. Mikulás napja. 

Nevezéskor kérem megadni:  

Versenyen részt veszek, szállást igénylek, vagy csak vacsorát kérek.  

A GTC és a Baj versenyzők nevezést egyben fogadom el.  

Nevezési díj:  500.- Ft. Szállás+étkezés: 3.500.- Ft/fő, csak vacsora 1.500.- Ft 

Érdeklődni lehet a 06-70-371-71-93-as telefonszámon 

Nevezni csak E-mail-ban (cserna105@gmail.com). 

Gánt, Gém-hegy  

1:10.000 méretarány.  

A pontmegnevezések térképen, 

pótszimból nincs.                                         

mailto:cserna105@gmail.com


 

PÁLYÁK:                                  

   

 

 

 

 

 

Fontos:   
Akik későn indulnak, azok vigyenek magukkal lámpát. Előny! 

Befutás:   
A lehúzott műszak után meleg víz vár mindenkit a turistaházban. 

Vacsora:  
A Vértes vendéglőben egy tál étel (Vaddisznó pörkölt)  

18 órakora a külön teremben.  

A vacsorához italt nem lehet (illik) bevinni.  

Aki innivalót szeretne fogyasztani, a rendelése után erősen ajánlott kifizetni. 

Díjazás, egyebek:  

 

                                                                 

 

 

 

 

Szállás:  - Elfoglalható 13:00 órától.  

- A szobák elosztása:  

10 fős és 12 fős TTT-HSE-Baj. (2 hely szabad)  

2x2, 2x4, 2x6, 8 fős szoba MSE-GTC. 

Szomszédos apartman: Cserna, Nagy család. 

További lehetőség csak a turistaház közösségi helyiségében laticelen 5-8 fő. 

A szállás elhagyásának időpontja szombaton derül ki. 

Egyebek:  

Másnap 10 órakor kezdődik azonos céllal a KEM TFSZ záró fordulója. 

 

JÓ VERSENYZÉST kíván a felvezető: 

 

 

          

Vájár tanuló: 

Segédvájár:   

Vájár:  

Bányaipari aknász:  

Bányamérnök: 

1760 m / 6 pont (Szalagozott) 

2300 m / 8 pont 

3850 m /11 pont 

4200 m / 12 pont 

4500 m / 12 pont 
 

A vacsorát követően adjuk át a Komárom 

Esztergom Megyei tájfutó kupa sorozatot 

teljesítőknek a kitűzőket valamint sorsolást 

tartunk a versenyzők között.  

Díjakat csak jelenlévőknek adunk át! 

A díjátadás után a GTC vetélkedőt szervez. 

A nap zárása tábortűz, Köpöczi forralt borral, X 

faktorral..... 


