
2019. december 06-09. 

Megyei Tájfutó Kupa – Évadzáró  

PUSZTAVÁM 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Költségek:  

Szállás:   Diák (18 éves korig): 2000 Ft/fő/éjszaka (hálózsákkal) 
Felnőtt (18 éves és idősebb): 2850 Ft/fő/éj (az IFA-t is tartalmazza) (hálózsákkal) 

Étkezés: Péntek esti vacsora (virsli) 
(A pénteki esti ellátmányt a Magyar Honvédség nyug. alezredese Mészáros Károly támogatja.) 

Szombat délutáni ebéd (bográcsban valami finom) 

Az ebéd ára: 700 Ft/fő 

Nevezéskor kérjük jelezd az étkezési igényed is. 

Egyéb programokon való részvétel ingyenes 

Jelentkezés, nevezés:  

Jelentkezést a részletes program alapján kérjük megadni csak e-mailben: ttt.versenyek@gmail.com  

A jelentkezés (nevezés) leadása az alábbi minta szerint történjen: 

melyik eseményen (napon) veszel részt 
Péntek túra 
Péntek vacsora 
Szombat délelőtt (verseny, kategóriákat is megadni) 
Szombat délután (ebéd, értékelés, vetélkedő és buli hajnalig) 
Vasárnapi terepfutás 

Határidő: 2019. december 05. 

A SZÁLLÁS és a versenyközpont helye  Mór, Vértes Tábor 
Google: 47.393354, 18.258790 

 

 

RÉSZLETES INFÓK 

2019. 12. 06. péntek 

• 10:00 Tábornyitás 

• 11:00 Túra a tábor közelében, Túravezető: Köpöczi József 

• 17:00 Vacsora 

• 18:00 Tájfutó történetek a 2019-es évről, pályaelemzések, élménybeszámolók. 

MÁTRIX 

A vadászok programjától függően PUSZTAVAMATRIX lesz 11:00-kor, vagy 14:00-kor (vagy 

végig) 

 

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B023'36.1%22N+18%C2%B015'31.6%22E/@47.393292,18.2588836,193m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.3933543!4d18.2587902?hl=hu


 

2019. 12. 07. szombat 

10:00  Évzáró Tájékozódási futóverseny, népszerűsítő, nem minősítő, középtávú verseny. 

Pályák és Kategóriák: 

Sok pontos pályákat tervezünk, klasszikus középtávú feladatokkal a pályák vége felé 

egy kis csavarral :-) 

"A" pálya 16-os megyei versenyző győztes ideje 40 perc 

F21 (felnőtt férfi); F18; F16 / N21 (felnőtt nő); N18; N16 

"B" pálya 14-es megyei versenyző győztes ideje 35 perc 

F14 / N14 

"C" pálya 12-es megyei versenyző győztes ideje 30 perc 

F12 / N12 / Nyílt 

15:00 Ebéd 

17:00  A 2019-es évi Tájfutó Kupasorozat értékelése, délelőtti  futam eredményhirdetés, Vir-

tuális kitűzők átadása, tájfutó tombola. 

18:00  Vacsora, önerőből, hozott anyagból. 

19:00  Tájfutó vetélkedő 

 

2019. 12. 08. vasárnap 

7:00  Reggeli önerőből, hozott anyagból. 

9:00  terepfutás 3-6-9 km (Mauer Lajos) 

11:00  Táborbontás   

 

EGYÉB 

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt 

Vigyázzunk a tábor tisztaságára és értékeire 

A tombolára szívesen fogadjuk a felajánlásokat 

 

Kitöltendő űrlap 

 


