
TTT TÉLI TÁJFUTÓ EDZÉS - II. 
SAMU FUTÁS 
Kiírás 
2023. február 05. (vasárnap) 

 

 

Edzés ideje:  2023. február 05.  

Rendező:  Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

Rendezőség: Elnök, pályakitűző:  Gillich György  

 Ellenőrzőbíró:   Avar András 

 SportIdent:   Mészáros Károly 

Központ:  Vértesszőlős Google: (47.623216, 18.384947) 

  Parkolás a versenyközpontban, illetve annak közelében 

 RAJT/CÉL - VK: 800 m / 30 m (Kiolvasás a versenyközpontban) 

RAJTOLÁS rendje:  Egyéni rajtolás 10:00-12:15 között   A BONTÁS kezdete:  13:00 

Térkép felvétele – a versenyközpontban a regisztrációs díj fizetése során 
A kihelyezett RAJT táblára szerelt RAJT-doboz használata erősen javasolt. 
Egyéni igényeket kérjük e-mailben jelezni 

Jelentkezés: 09:30 tól 

Az előzetesen regisztráltak, illetve a helyszínen jelentkezők részére a regisztrációs díj kifizetése a 
helyszínen történik a térkép és az esetlegesen bérelt SI dugóka átvételekor.   
A helyszínen jelentkezők nevezését csak a kinyomtatott térképek erejéig tudjuk biztosítani. 

Térkép: Méretarány: 1:7500, Alapszintköz: 5 m; Nagysága: A4,  
 Pontmegnevezés az “E”, “A” és “B” pályák esetén külön, a többi pálya esetén a tér-

képre nyomtatva. 

Terep: Nagyrészt jól futható lomberdő, helyenként felnővő aljnövényzettel, néhol me-
redek oldalakkal, metsződésekkel, és gazdag úthálózattal. A terepen, több he-
lyen is fakitermelés folyik, ezért kerítésekkel, fakihordó utakkal találkozhatunk 

Kategóriák 

Pályaadatok:  

 

 

REGISZTRÁCIÓ 

1./ ONLINE  https://ttt-tata.hu/ttt     

2./ E-mail (ttt.versenyek@gmail.com)  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 regisztrációt. 

3./ Regisztráció határideje:  2023. 02.04. 12:00-ig 

4./ Regisztrációs díj:   1500 Ft (SportiIdent dugóka bérleti díja: 300 Ft); Fizetés a helyszínen 

Egyéb: – Helyszínen a kinyomtatott térképek alapján fogadunk el jelentkezést 
 – A rendezvényen mindenki saját felelősségére indul. 
 – Örömmel vesszük, ha beérkezéskor megtörténik a kiolvasás (eredménytől függetlenül) 
 – Kérek mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének megóvására. 
 – Kérünk mindenkit a szükséges pandémiás rendszabályok (COVID) betartására. 

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség! 

FRISS: 

Az ASP terjedésének visszaszo-
rítása érdekében a Vértesi Erdő 
Zrt. kérésére cipőfertőtlenítést 
kell végrehajtani. 

Az edzésen üzemeltetett 
SportIdent rendszer Air+ 
üzemmódja aktiválva lesz.  

 

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B037'23.6%22N+18%C2%B023'05.8%22E/@47.6239933,18.3856283,527m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xc81c19c081258b78!8m2!3d47.623216!4d18.384947?hl=hu
https://ttt-tata.hu/ttt
mailto:ttt.versenyek@gmail.com

