
KEM TÁJFUTÓ KUPA VII. 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TÁJFUTÓ KUPA(SOROZAT) 2021 

Versenykiírás / Versenyértesítő 
2021. november 13. szombat 10:00 

 

 
Verseny ideje:  2020.11.13. (szombat) 

Versenyközpont:  Várgesztes, Hegyalja utca É-i vége előtt 200 m / 47.473532, 18.391010 

Versenyforma:  Nappali, egyéni, a megyei kiírásnak megfelelő rövidített normáltávú, 

nem minősítő verseny. 

Rendező:  Megalódusz Sportegylet         

 Gerecse Tájfutó Club 

 Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

Versenybíróság: Elnök, pályakitűző:  Gyulai Zoltán 

 Ellenőrzőbíró:   Mauer Lajos 

 SportIdent:    Mészáros Károly 

Parkolás:  A versenyközpont közelében (200 m) a rendezők utasításainak megfe-

lelően. 

0 idő:  10:00 

Kategóriák, pályaadatok 
Aki az életkori kategóriákba nem tartozik bele, 

az a pálya szerinti kategóriákba nevezzen 

Cél-Rajt távolság:  300 m 

NEVEZÉS 

1./ ONLINE 
 
2./ E-mail (Csak végszükség, illetve cso-
portos nevezés esetén)  

ttt.versenyek@gmail.com  

Szükséges adatok: 
Név; Egyesület kódja; Kategória; SI 
szám (vagy bérlés) 

Visszaigazolást nem írunk, a beérkezett nevezéseket a honlapon lehet megtekinteni. Aki nem látja a 
nevét, az 2 nap múlva ismételje meg a nevezést. 
 
3./ Nevezési határidő: 2021. november 11. 16:00-ig (csütörtök) / A rajtlista ez után készül 
 
4./ Nevezési díj:   1000 Ft, (Az NF10D kategóriák részére ingyenes).  

Fizetés a helyszínen 
Sportident dugóka bérleti díja minden kategóriában: 300 Ft 

Térkép: Várgesztes, Eper hegy. Futólag helyesbítve 2021. november hónapban. 
Méretarány 1:7500 / 5 m, 120 gr-os papírra nyomtatva, Mérete A4.  
Pontmegnevezés a térképen. 

http://rendering/89949
mailto:ttt.versenyek@gmail.com
https://ttt-tata.hu/ttt/megyei-tajfuto-versenyek/


 
Terep:   A terepen jól futható és sűrűbb, bozótos erdő egyaránt megtalálható. 

Gyakoriak a kőmezők, a kisebb-nagyobb sziklaalakzatok. 
 

Díjazás:  Az utánpótlás kategóriák részére 1-3 helyezettek érem díjazásban része-
sülnek. 

 
JELENTKEZÉS:  a versenyközpontban 08:00 - 09:30 
 
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 szükséges pandémiás rendszabályok (COVID) betartására. 

- Eredményközlés a célban Wi-Fi-n keresztül történik. 
Wi-Fi: eredmeny / URL: eredmeny.hu 

 

 

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség! 

 

 

 

 


