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A KEM Megyei Tájékozódási Futó Szövetség emléket kíván állítani 

Ádám Péternek az MSE/megye 45 éves tájfutójának, sportember-

ének, családapájának, aki tragikus hirtelenséggel eltávozott közü-

lünk 2019.06.27-én egy szerencsétlen baleset következtében. 

 

Ádám Péter utolsó megyei versenye a 2018. évi Tatai Honvéd Kupa 

(KEM TK – 6) volt, amit ezen a terepen rendeztünk, a Les-hegy bo-

zótosaiban. Fénykép is készült az eseményről nem tudva, hogy ez 

lesz utolsó kép, amit megőrizhetünk róla 

 
 
 
A verseny szervezője:  KEM TFSZ 

Időpont:    2019.10.06.  

Tervezett „0” idő:   11:30 

Helyszín, versenyközpont:  Szomód Les-hegy Rákóczi Ferenc vadásztársaság vadászháza.  
Megközelítés: I-es úton Tatát elhagyva, jobbra a dunaalmási leágazóra 

kanyarodva jobb oldalt, a kerteket elhagyva, a Római útra jobbra kanya-

rodva, mintegy 3 km erdei úton.  GPS: 47.703010, 18.322910 

Rendezőség:  Elnök: Cserna András 

  SI: Mészáros Károly 

  Felvezető: Eipl András 

 

Versenyközpont és parkolás:  

Rákóczi Ferenc vadásztársaság vadászháza. A parkolás a vadászház körül lehetséges korlátozott 

számban, de az is csak szervezetten. Az erdei út melletti parkolás nem biztonságos.  

 

Versenyforma:   Pörgős Váltóverseny (Családi, baráti, egyesületi) 

 

Kategória:  A váltó 3 pályából áll, melyek, egyformák és kötött sorrendben követik egymást. 

Első futó „C”, a második futó „B”, a harmadik futó „A” pályát fut.  
A „C” pálya tipikusan kezdő, út mellett lévő pontokkal, kezdőknek.  

A „B” pálya már tájékozódási feladatot is jelent egy-két pontra, haladóknak.  

Az A pálya technikás pályának minősül, profiknak.  

A váltóra szabadon lehet összeállni, kitétel az, hogy mindenki a képességének megfelelő 

pályát fussa. Nem lesznek kategóriák. Lehetőség nyílik arra, hogy családok, barátok, klubok fussa-

nak egy jó hangulatú, izgalmas versenyen. Aki nem tud váltóval nevezni annak a rendezőség ösz-

szerak váltót. A jelentkezések alapján már összeraktunk profi váltókat is melynek minden tagja az 

A pályát futja majd.  

 



Pontérintés:   SportIDENT 

Nevezés:   cserna105@gmail.com,  

A versenyre a VK hely szűke miatt max. 20 váltó nevezését tudjuk elfogadni. Nevezéskor 

előnybe részesülnek a környékbeli egyesületek. A nevezésről és a váltó összetételéről mindenkit 

e-mailban értesítünk, valamint a: https://ttt-tata.hu/Rendezv/Megyei/fordulo-5--10.06-.html 

tud tájékozódni. 

Jelentkezéskor kérjük megadni:  

- váltó neve, váltó tagjai, SI, váltó sorrendjét.  

- Egyéni jelentkezéskor név, SI, választott pálya. 

Nevezési határidő: 2019.10.02. 

Jelentkezés:   A vadászháznál 10:30-től. Kérlek, ne gyertek előbb, mert a 

vadászházból reggel költöznek ki a vendégek, ami a közlekedésben és a parkolás-

ban is gondot okozna. Inkább, ha szükséges csúsztatjuk a „0” időt. 

Nevezési Díj:   2000 Ft/ váltó,  700 Ft/fő. 

Távolságok:    VK-CÉL-RAJT : 0 

Pályaadatok:  A pálya: 3,1 km, 13 pont 

B pálya: 2,4 km, 10 pont 

C pálya: 1,9 km, 8 pont 

 

Díjazás:  

- Minden befutó kap egy kis frissítőt.  

- Az első váltó, 1 évig őrizheti az Ádám Péter emlékére készített Vándorkupát. 

 
 

Kellemes versenyt kívánunk! 
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