
KEM TÁJFUTÓ KUPA III. 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TÁJFUTÓ KUPA(SOROZAT) 2022 

Versenykiírás / Versenyértesítő 
2022. május 28. szombat (10:00) 

 

 
A verseny szervezői: Elnök, pályakitűző:  Pokornyik Tibor 

 Ellenőrző bíró:  Gillich György 

 SportIdent:  Mészáros Károly 

Verseny formája:  Nappali, egyéni, normál távú verseny, a Megyei Tájfutó Kupa 3. futama 

A verseny célja:  Versenyzési lehetőség biztosítása megyénk tájfutói részére, a tájékozódási 

futás népszerűsítése. 

Versenyközpont:  Versenyközpont: Kisbér, Nagybér-puszta (47.464176, 18.042845) 

VK. Megközelítése:  Kisbér, Deák Ferenc utca végénél tovább az erdészeti földúton 2,3 km 

Parkoló és a Cél:  A Versenyközpontban 

Versenyközpont – Rajt: 800 m / 10 m 

NULLIDŐ:  10:00 

NEVEZÉS 1./ ONLINE (Elsődleges nevezési mód) 

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

 3./ Nevezési díj: 1000 Ft, (Az NF10D kategóriák részére ingyenes) 

  A SportIdent dugóka bérleti díja: 300 Ft 

 4./ Nevezési határidő: 2022.05.26. 12:00-ig  
  A határidő után az üres helyekre a helyszínen fogadunk el jelentkezést. 

JELENTKEZÉS:  A versenyközpontban 08:30-tól 

Térkép:  Nagybér-puszta (1:10000 / 5 m; Nagysága: A4, Simbol a térképen. 

 Több, mint 50%-ban a terepről még nem készült tájfutó térkép. 

Terep:  Jól futható erdő, 190-260 m közötti dombvidék, kevés aljnövényzettel. 

A terepen intenzív erdőművelés folyik, új fakitermelő utak, írtások a javí-

tást követően is keletkezhettek. 

Díjazás: A dobogós helyezést elért utánpótlás korú versenyzők érdemdíjazásban ré-

szesülnek. (F15-18; N15-18; F14; N14; F12; N12; F10; N10) 

Kategóriák, Pályaadatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B027'51.0%22N+18%C2%B002'34.2%22E/@47.4665992,18.0318014,4886m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x1d9855112f6a1b48!8m2!3d47.464176!4d18.042845?hl=hu
https://ttt-tata.hu/ttt/megyei-tajfuto-versenyek/


 

 

Egyéb: 

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

- Kérünk mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének megóvására. 

- Kérjünk mindenkit a pandémiás rendszabályok, valamint az erdőben való viselkedés betartására. 

- A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) a nevezés végrehajtásával elfogadják, hogy a versenyen 
készült képek, videó felvételek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában – a nyomtatott és 

elektronikus sajtóban, ezen belül az interneten is közzé tehetőek. 

- Eredményközlés a célban kivetítőn és Wi-Fi-n keresztül történik.  

 (Wi-Fi: eredmeny / URL: eredmeny.hu) 

 

 

 

 

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség! 

 

 

 

 


