
KEVM TÁJFUTÓ KUPA I. 
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI TÁJFUTÓ KUPA(SOROZAT) 2023 

Versenykiírás / Versenyértesítő 
Rendező:  Budakalászi Sport Club (BKL) 

Ideje:  2023. március 11. (szombat) (10:00) 

 

 
 
Verseny formája: Nappali, egyéni, nem minősítő verseny, a 2023. évi Megyei Tájfutó Kupa 1. futama 

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

népszerűsítése. Felkészülési lehetőség biztosítása a megyei és az országos tájfutó 

versenyekre. 

A verseny időpontja:  2023. március 11. (szombat); "0" idő: 10:00 

Versenyközpont: Vadorzó akna emlékmű (GPS: 47.529941, 18.413943) 

 Megközelítés, parkolás: 

Tatabányáról a Vitány-várhoz vezető rugógyári út mellett, a Muta hegynél bolyával jelzett he-

lyen, jobbra lekanyarodva, az út melletti tisztáson lehet parkolni. 

A parkolóval szemben (rugógyári útról balra leágazás), aszfaltos bekötő úton 150 méterre van 

a versenyközpont.  

A bekötő út lezárt magánterület, ide nem lehet behajtani. Sorompóval lezárt terület! 

VK-Cél-Rajt egy helyen. Térképrajt 100 méter. 

NEVEZÉS 1./ ONLINE (Elsődleges nevezési mód, lásd HONLAP) 

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

 Szükséges adatok (amennyiben e-mailen küldöd a nevezést: 

 Név; Egyesület kódja; Kategória; SI szám (vagy bérlés) 

 Visszaigazolást nem írunk, de aki a honlapon a "beérkezett nevezések" linkjére kattintva nem 

látja a nevét, az 2 nap múlva ismételje meg a nevezést 

 3./ Nevezési díj: 1500 Ft, (Az NF10D kategóriák részére ingyenes) 

     A nevezési díj a helyszínen fizetendő 

     SportIdent dugóka bérleti díja: 300 Ft 

4./ Nevezési határidő: 2023. 03.08. 12:00-ig  

 A határidő után a helyszínen csak az üres helyekre (5 darab/pálya) fogadunk el nevezést. 

 A rajtlista a határidő lejárta után készül 

JELENTKEZÉS:  a versenyközpontban 09:30-tól 

Térkép: Tatabánya, Medvehagyma Tanösvény 

 Az alaptérképet készítette: Somlay Gábor 2020-2021. Helyesbítette: Cserna András 2023. 

 Méretarány 1:7500, Nagysága: A4, Pontmegnevezés a térképen 

Terep: Tatabánya környékére jellemző, bányászati tevékenység jeleit mutató, változatos növényzetű, kevésbé 

szintes vértesi terep. A terepen mindenkinek fokozott figyelemmel kell lennie a bányászati tevékenység 

hátra maradt mesterséges, vagy természetes képződményeire. (Beton aknák, mélyebb hasadékok, kerítés 

maradványok, sajnos szemét is). A térkép közepén helyezkedik el a környék legnagyobb kiterjedésű, ter-

mészetes medvehagyma élőhelye, amelyről az itt kialakított a Medvehagyma tanösvény tájékoztató táb-

láiról lehet többet megtudni. A terepen intenzív fakitermelés folyik, melynek hatásai térképen nem min-

dig követhetőek. 

 Egyes veszélyes bányahasadékokat a rendezőség körbe szalagozza, azokat ki kell kerülni. 

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B031'47.8%22N+18%C2%B024'50.2%22E/@47.5291092,18.4121824,940m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d47.529941!4d18.413943?hl=hu
http://rendering/34185


Kategóriák, pályaadatok  

 

A pálya adatokat a kedvezőtlen körülmények (hó-

esés) vagy az új tarvágások befolyásolhatják.  

A hosszabb kategóriákban a pályavezetésre na-

gyobb figyelmet kell fordítani! (Helyes pontfogási 

sorrend!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjazás: Hivatalos eredményhirdetés nem lesz. 

 A dobogós helyezést elért utánpótlás korú versenyzők érdemdíjazásban részesülnek 

és emléktárgyat kapnak. 

Egyéb: - A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

 - A versenyen üzemeltetett SportIdent rendszer Air+ üzemmódja aktiválva lesz. 

 - Kérünk mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének megóvására. 

 - Kérjünk mindenkit az esetleges pandémiás rendszabályok, valamint az erdőben való viselke-

dés betartására. 

 - A sertéspestis megelőzése érdekében a rajtolás előtt a kihelyezett cipőfertőtlenítőbe lépjetek 

be! 

 - Célterületen, a parkoló területén, a terep bármely részén tilos a dohányzás, tűzrakás és a nyílt 

láng használata.  

 - Parkoló terület magánterület! Vigyázzunk környezet tisztaságára! A kijelölt WC terület a ver-

senyközponttal szembeni fásítás! Kérnénk a kulturált használatot! 

 - A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) a nevezés végrehajtásával elfogadják, hogy a verse-

nyen készült képek, videó felvételek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában – a 

nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen belül az interneten is közzé tehetőek. 

 - Kérjük a szemeted vidd haza! 

 - Eredményközlés a célban Wi-Fi-n és kivetítőn keresztül történik. 
 (Wi-Fi: eredmeny / URL: eredmeny.hu) 

 

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség! 

 

 

 

 


