
16. TATAI HONVÉD KUPA  
2018. évi Megyei Tájfutó Kupa 6. forduló 

2018. október 28. 

 

VERSENYKIÍRÁS / ÉRTESÍTŐ 
 

170 éves a Magyar Honvédség 
A sport eszközeivel szeretnénk méltó módon megemlékezni a Magyar Honvédség létrehozásáról és a 170 

év katona hőseiről. Az eredményes versenyzők közül külön díjazásra kerülnek - az évforduló jegyében - a 

pályánként kijelölt átmenetek leggyorsabb teljesítői. 

 
Rendező: Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 
A verseny célja, formája:   

1./ Versenyzési lehetőség biztosítása a tájfutók részére, a tájékozódási futás népszerűsítése. 
2./ A Megyei Tájfutó Kupasorozat 6. futama, beszámít a megyei összetett bajnokságba. 

A verseny jellege:  Nyílt, népszerűsítő versenysorozat rövidtávú pályákkal. 
Rendezőség:     Verseny elnöke:  Mészáros Károly 
 Pályakitűző:     Pokornyik Tibor 
 Ellenőrző bíró:  Gillich György 
Ideje:  2018. október 28. 
Null-idő:  11.00 
Versenyközpont (Cél-Rajt): Tatáról Dunaalmás felé az 1-es úttól 800 m-re jobbra lekanyarodni a mur-

vás útra. (47.700929, 18.311019) 

TÁVOLSÁGOK Parkoló-Versenyközpont:  100-300 m 
 Versenyközpont - Rajt:  725 m / 25 m 
  A rajthoz KÉK-FEHÉR szalagozás vezet 
 Cél - versenyközpont:   200 m 
Térkép: 1:5000, alapszintköz 5 m / A terepről még nem készült tájfutó térkép; K: 1823/2018 

Terep: 140-236 m közötti dombvidék. (Les-hegy) A terepen található felhagyott kőrfejtők (néhol 15-20 m-es 

sziklafalak) között  fokozott figyelemmel haladjatok. A kőfejtő már a római korban is  működött, a Brigetio erőd-
höz is itt bányászták az alapanyagot. Bozótruha, tájfutó cipő viselése ajánlott. A terep technikás, a rengeteg ob-
jektum miatt 1:5000 méretarányú. A terepen intenzív erdőművelés folyik, új fakitermelő utak a javítást követően 
is keletkezhettek. 

PÁLYAADATOK:  

Nevezési cím: ttt.versenyek@gmail.com 
Szükséges adatok:  
Név, Pálya, SI szám, Egyesület neve, kódja 

Nevezési határidő: 2018. október 24. 20.00. 
Határidő után csak a helyszínen a rajtlista 
üres helyeire fogadunk el nevezést 

Rajtlista sorsolása: 2018. október 25. 08.00. 
Nevezési díj:  1.000 Ft (SI bérlet: 300 Ft) - A TTT  részére térítésmentes 
Eredményhirdetés:  13.00 - 14.00 között 
Díjazás: Az 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
 Az eredményhirdetésen is részt vevők között ajándéktárgyak, nyereménytárgyak kerülnek kisorsolásra 
 A 170 éves a Magyar Honvédség jegyében külön díjazásra kerülnek az alábbi kategóriák átmenetei 
 E: 8- 9; A: 10-11; B: 2- 3; C: 6- 7; D: 2- 3 átmenet; Sz: 4- 5 átmenet 

Egyéb:  
- Csak e-mailen (írásban) érkező nevezéseket fogadunk el. 
- Helyszínen csak korlátozott számban tudunk elfogadni nevezést a   kinyomtatott térképek alapján. 
(Térképek a rajtlista alapján kerülnek kinyomtatásra) 
- A versennyel kapcsolatos további információkat a verseny honlapján teszünk közzé. 

Kellemes versenyzést kívánunk! Rendezőség! 


