
KEM TÁJFUTÓ KUPA II. (KEM TK - 2.) 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TÁJFUTÓ KUPA(SOROZAT) 2022 

MEGYEI TÁJFUTÓ DIÁKOLIMPIA 

Versenykiírás / Versenyértesítő 
2022. április 09. szombat 09:30 

 

Verseny ideje:  2022. április 09. 
Rendező:  Megalódusz Sportegylet (MSE) 
A verseny szervezői: Elnök, páylakitűző:  Gyulai Zoltán 
 Ellenőrző bíró: Takács István 
 SportIdent:  Mészáros Károly 

Verseny formája: Nappali, egyéni, a 2022. évi Megyei Tájfutó Kupa 2. futama, egyben  
 Megyei DIÁKOLIMPIA döntő. 

A verseny célja:  
A megyei diákolimpiai címek elnyerése, az országos döntőben való részvétel kivívása.  
Versenyzési lehetőség biztosítása megyénk tájfutói részére, a tájékozódási futás népszerűsítése. 
Felkészülési lehetőség biztosítása a megyei és az országos tájfutó versenyekre 

Versenyközpont: Tatabánya-Síkvölgy (Hafner Vendéglő) - GPS: 47.535622, 18.395122 

Parkolás:  A versenyközpont közelében 

NULLIDŐ: Diákolimpia:  09:30 (A KEM-TK indulói várhatóan a 60. perctől rajtolhatnak) 

 VK-CÉL távolsága: 150 m 

 CÉL-RAJT távolsága: 550 m / 20 m a kék szalagozás mentén 

 VK-RAJT távolság: 700 m / 20 m 

FONTOS: A célba érkezés után az utolsó diákolimpiai rajtidőig a térképet le kell adni. 

NEVEZÉS 
1./ ONLINE (Elsődleges nevezési mód) https://ttt-tata.hu/ttt/kem-tk-dol/  

A diákolimpia kategóriáiba nevezhetnek: 
Komárom - Esztergom Megyei általános és középiskolák nappali tagozatos tanulói oktatási intézmé-
nyük képviseletében. Mindenki csak a saját korcsoportjában nevezhet és indulhat. A II-es korcsoport-
ban fiatalabbak is indulhatnak. 

2./ E-mail / ttt.versenyek@gmail.com 
Szükséges adatok (amennyiben e-mailen küldöd a nevezést): 
Név; Egyesület kódja; Kategória; SI szám (vagy bérlés) 

A diákolimpiára nevezők ezen kívül az iskola, oktatási intézmény megnevezését is adják meg. 

3./ Nevezési díj: A Diákolimpián indulók részére - térítésmentes 
 A KEM-TK indulóinak 1000 Ft, ami a helyszínen fizetendő 
  SportIdent dugóka bérleti díja: 300 Ft  

4./ Nevezési határidő:  2022. április 07. 12:00-ig  
 A nyílt kategóriákban a határidő után csak az üres helyekre (5 darab/pálya) fogadunk el nevezést. 
 A Diákolimpián indulók részére helyszíni nevezés nem lehetséges 

JELENTKEZÉS: a versenyközpontban 08:00-tól 09:30-ig 

Térkép: Megnevezése:  Síkvölgy-Hafner; Méretarány 1:7500 / 5 m. 
 Készítette:  Somlay Gábor, Cserna András (2020-2021) 
 Felülvizsgálat:  Gyulai Zoltán (2022. március) 

Mérete:  A4, 120 gramm 
 Pontmegnevezés a térképen 

Terep: Városi üdülőövezet melletti, döntően lassan futható (térképen egyes 
zöld színnel jelölve) parkerdő, sűrű úthálózattal 
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Kategóriák, Pályaadatok 

 
 
Díjazás: 

A Diákolimpián indulók részére az 1-3 helyezettek éremdíjazásban részesülnek 
Korcsoportonként és nemenként a megyei döntők 80 %-a (felfelé kerekítve) juthat tovább az 
országos döntőbe. 
A Nyílt kategóriák esetén díjazást nem tervezünk. 

 
Egyéb: 

o A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
o Kérünk mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének megóvására. 
o Kérjünk mindenkit a pandémiás rendszabályok, valamint az erdőben való viselkedés be-

tartására. 
o A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) a nevezés végrehajtásával elfogadják, hogy a 

versenyen készült képek, videó felvételek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányá-
ban – a nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen belül az interneten is közzé tehetőek. 

o Eredményközlés a célban kivetítővel történik 
 

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség! 

 

 

 

 


