
KEM TÁJFUTÓ KUPA 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TÁJFUTÓ KUPASOROZAT 2021 / 2. forduló 

Versenykiírás / Versenyértesítő 
2021. április 25. vasárnap 09:30 

 

A verseny szervezői: Elnök: Cserna András (BKL) 
SportIdent: Mészáros Károly (TTT) 

Verseny formája:  Nappali, egyéni, rövidített normáltávú nem minősítő edzőverseny, a 2021. évi Megyei 
Tájfutó Kupa 2. futama 

A verseny célja:  
Versenyzési lehetőség biztosítása megyénk tájfutói részére, a tájékozódási futás népszerűsítése. 
Felkészülési lehetőség biztosítása a megyei és az országos diákolimpiára és az országos rangsoroló verse-
nyekre. 

A verseny időpontja:  2020. április 25. (vasárnap) 

Versenyközpont 

Megközelítés: Tatabánya-Környebányát összekötő közút melletti tisztás a Síkvölgyi Lovarda területén. A 
közútról bójával jelölt leágazásnál. GPS: 47.535571, 18.378369 
Rajt, cél, Parkolás: A versenyközpontban 
A versenyközpont területe magántulajdon! Kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben és ennek megfele-
lően viselkedjen. Szeretnénk még többször rendezvényt tartani itt! 

NEVEZÉS 1./ ONLINE 

 
2./ E-mail / csak végszükség esetén a nevezési határidő végéig: ttt.versenyek@gmail.com 
Szükséges adatok: Név; Egyesület kódja; Kategória; SI szám (vagy bérlés); Rajtolási intervallum 

Visszaigazolást nem írunk, de aki a "beérkezett nevezések" linkjére kattintva nem látja a nevét, az 
2 nap múlva ismételje meg a nevezést 

3./ Nevezési díj:  1000 Ft, (Az NF10D kategóriák részére ingyenes) 
A nevezési díj a helyszínen fizetendő 
Sportident dugóka bérleti díja: 300 Ft 

4./ Nevezési határidő:  2021. április 24. 12:00-ig (szombat) 

Jelentkezés, Rajtolás: 

JELENTKEZÉS: a versenyközpontban  09:30-tól 

Rajtolás:     09:30-13:30 között. 

Célba érkezés: legkésőbb   15.00. (Bontás kezdete: 15:00) 

A RAJTOLÁS RENDJE 
A rajt a nevezés során megjelölt időintervallumban a rajtban kihelyezett RAJTDOBOZ érintésével 
és ezzel egyidőben a térkép felvételével. 
A rajtolás, illetve a célbaérkezés után a kiolvasás is önállóan történik, de segítséget lehet kérni. 

RAJTIDŐK: 1./ 09:30 - 10:30  3./ 11:30 - 12:30 
2./ 10:30 - 11:30  4./ 12:30 - 13:30 

Térkép:  
2020-2021-ben készült, 1-7500-as méretarányú, A4-es nagyságú normál papírra nyomtatott.  
Pontmegnevezés a térképen 

Terep:  
A megyeszékhely melletti nagyon kedvelt, Tatabánya Síkvölgy üdülőterület déli részén elterülő erdős te-

rület, melyről még soha nem készült tájfutó térkép. Növényzete változatos, úthálózatát a folyamatos erdőművelés 
és tájlovaglás alakította ki. Jelentős szintkülönbségek nincsenek benne, de mélyebb katlanai vizes időszakban mo-
csarasak. A terep ideális kezdő tájfutóknak, de az ismeretlenségével élményt nyújthat a komolyabb versenyzőknek 
is. 

 
 

 

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B032'08.1%22N+18%C2%B022'42.1%22E/@47.5355637,18.3789376,1073m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.535571!4d18.378369?hl=hu
https://ttt-tata.hu/ttt/megyei-tajfuto-versenyek/
http://ttt-tata.etata.hu/Dokuk/VersenyDok/MTK/2021/KEMTK-2/Nevezett-kat.html
https://ttt-tata.hu/ttt/megyei-tajfuto-versenyek/


 
Kategóriák, pályaadatok >>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díjazás: 

Hivatalos eredményhirdetés nem lesz. A dobogós helyezést elért utánpótlás korú versenyzők érdemdíjazását az 
egyesület, illetve szakosztályvezetők később vehetik át. 

Egyéb: 

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
- Kérünk mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének megóvására. 
- Kérjünk mindenkit a pandémiás rendszabályok betartására. 
- Eredményközlés a célban Wi-Fi-n keresztül történik. (Wi-Fi: eredmeny / URL: eredmeny.hu) 
 
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


