
KEM TÁJFUTÓ KUPA 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TÁJFUTÓ KUPASOROZAT 2021 / 3. forduló 

Versenykiírás / Versenyértesítő 
2021. június 19. szombat 10:00 

 

A verseny szervezői:  Elnök:   Gillich György (TTT) 
Sportident:  Mészáros Károly (TTT) 

Verseny formája:  Nappali, egyéni, középtávú nem minősítő verseny, a 2021. évi Megyei Tájfutó 
Kupa 3. futama 

A verseny célja:  Versenyzési lehetőség biztosítása megyénk tájfutói részére, a tájékozódási 
futás népszerűsítése. 
Felkészülési lehetőség a másnapi – hasonló terepen megrendezésre kerülő – 
CSB és Szenior HOB versenyre 

A verseny időpontja:   2020. június 19. (szombat) 

Versenyközpont  Vértesszőlős Majálispark: 47.620018, 18.395497 
Rajt, cél, Parkolás: A versenyközpontban 

NEVEZÉS  1./     https://ttt-tata.hu/ttt/megyei-tajfuto-versenyek/ 
 

2./ E-mail 
Csak végszükség esetén a nevezési határidő végéig: ttt.versenyek@gmail.com 
Szükséges adatok: 

Név; Egyesület kódja; Kategória; SI szám (vagy bérlés) 
Visszaigazolást nem írunk, de aki a "beérkezett nevezések" linkjére kattintva nem látja a ne-
vét, az 2 nap múlva ismételje meg a nevezést 

3./ Nevezési díj:  1000 Ft, (Az NF10D kategóriák részére ingyenes). Fizetés a helyszínen 
Sportident dugóka bérleti díja minden kategóriában: 300 Ft 

4./ Nevezési határidő:  2021. június 17. 16:00-ig (csütörtök) 
A határidő után csak az üres helyekre (5 darab/pálya) fogadunk el nevezést. 

Jelentkezés:  JELENTKEZÉS: a versenyközpontban 08:00 - 09:30 
A bontás kezdete legkésőbb: 13:00 

Kategóriák, Pályaadatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ttt-tata.hu/ttt/megyei-tajfuto-versenyek/


A RAJTOLÁS RENDJE A rajt a kapott rajtidő alapján a rajtban kihelyezett RAJTDOBOZ érintésével és ezzel 
egyidőben a térkép felvételével. 
A célba érkezés után ne feledkezz el a kiolvasásról. 

Térkép:  A Gerecsének ezen a részén az utóbbi 35 évben egy verseny volt 2015. évben. A tér-
képet azóta új részekkel egészítettük ki. 
Pontmegnevezés a térképen. 
Nyomtatott, Mérete A4, pontmegnevezés a térképen 

Terep:  A verseny terepe a Gerecse hegységben a Kovács-hegy Ny-i oldala, 200 - 400m kö-
zötti magasságban. 

Díjazás:   Az utánpótlás kategóriák részére 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
 
Egyéb: 

- Helyszínen csak korlátozott számban tudunk elfogadni nevezést a kinyomtatott térképek alapján. 
(Térképek a rajtlista alapján kerülnek kinyomtatásra) 
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
- Kérek 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! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


