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   Nyári  
                        Silvanus Sportegyesület 
 

                      2021. június 06.  (vasárnap) 
 

            Csepel-Simón Bolívar lakótelep 
 

Tájfutó parkverseny 
 

Versenykiírás 
 

A verseny a Budapesti Természetbarát Sportszövetség által meghirdetett Budapesti 

Tájékozódási Túrabajnokság 2. fordulója. 

 

A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, nappali tájfutó parkverseny 

 

A verseny bemutatása: A verseny a tájfutás szabályai szerint kerül megrendezésre. A 

versenyen résztvevőknek tájfutó térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell felkeresni a 

megadott sorrendben. Az ellenőrző pontok közelében tévesztő bóják nem lesznek. Az a 

versenyző / csapat győz, aki leghamarabb visszaér a célba és érinti az összes ellenőrző pontot. 

A versenyen tájékozódással kapcsolatos feladatok sem lesznek. 

 

A verseny időpontja: 2021. június 06.  vasárnap 
 

A verseny rendezője: Silvanus Sportegyesület 
 

Versenybíróság: 

 elnök: Hegedűs Béla 

 pályakitűző: Bejczi Gábor 

 

Versenyközpont (rajt – cél egy helyen): Budapest, Csepel-Simón Bolívar lakótelep, 

Nagy Játszótér keleti oldalánál 
 

GPS: 47.416183, 19.064959 
 

Megközelítés: Csepeli HÉV (H7)-vel a végállomásig onnan gyalog.  

                      Gépkocsival a Zrínyi utcai Sportcsarnok parkolójáig. 
 

Nevezés: A helyszínen 10:00 – 14:00 óra között 
 

Tervezett „0” idő: 10:00 
 

Utolsó rajt: 14:00 
 

Rajtoltatás egyénileg tetszés szerint 
 

Nevezési díj: 800 Ft/térkép  további indulások kedvezményesen: második futás 400Ft/fő, 
harmadik futás: 200 Ft/fő, a továbbiak ingyenesek. 
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Terep: városi lakótelep 

 

Térkép: Csepel Simón Bolívar lakótelep    1:3000   1 m alapszintköz , ferde észak !!! 
 

Terepi munkák: Bejczi Gábor és Vida István  

 

Készítette: Bejczi Gábor 2020  

A4-es vízálló ( Pretex )  nyomtatás. Pontmegnevezés a térképen.  

 

Időmérés: SPORTident rendszerrel történik, dugóka bérelhető a helyszínen. (Akinek van, az 

hozza magával!)  

 

Pontérintési rendszer: A dobozok érintésmentes üzemmódba lesznek állítva és edző bóják 

(15 cm-esek) lesznek. AIR+-os dugókákkal kb. 30 cm-es távolságból érzékelnek.  
 

Dugóka bérlés: Dugókák a helyszínen bérelhetők fényképes igazolvány letéttel. AIR+-os 
dugóka 300 Ft/ futás (22.000.- Ft az értéke!), hagyományos dugóka 200 Ft/nap (10.000.- 
Ft az értéke!) Vigyázni kell rájuk, mert meg kell téríteni, ha valaki elhagyja. Ez ellen véd az, 

hogy gumírozott, ujjra kell húzni és állítható a mérete. 

A 14 év alattiaknak a hagyományos dugóka a szokásoknak megfelelően ingyenes ! 
 

Megjegyzés: A bóják kódja rajta lesz a térképen.  Mielőtt igazoltok a dúgókával nézzétek 

meg, hogy a talált bója kódja megegyezik-e a térképen megadott kóddal.  
 

Előnevezés: A dugókák és a térképek száma miatt azoktól a csapatoktól, akik indulni 

szeretnének a versenyen, kérünk egy e-mailt a f.dravecz@gmail.com címre. A nevezési 

határidő június 3 (csütörtök éjfél) 
 

A versenyen a csapatoknak nem feltétlenül szükséges együtt, egy csapatban versenyezniük, 

hanem a csapattagok indulhatnak egyénileg is. Annak a csapattagnak az eredményét vesszük 

figyelembe a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében, aki a legjobb 

eredményt éri el.  
 

Azok a csapattagok, akik külön fognak versenyezni, jelezzék, mivel akkor több térkép és 

dugóka kell. A csapatok 1 dugókát béreljenek, viszont térképet annyit vehetnek, amennyit 

akarnak.  

 

Versenykategóriák és előzetes pályaadatok: 
 

Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokságon belüli 

kategória 

Pálya Távolság 
Ellenőrző pontok 

száma 

Középfokú bajnokság A (hosszú) pálya 4 – 4,5 km 20 - 26 pont 

Családi bajnokság B (közepes) pálya 2,5 – 3 km 18 – 22 pont 

 

További kategóriák, melyek a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba nem számítanak bele, 

de akinek kevés volt a hosszú vagy közepes pálya, az egy másik pályán is indulhat a 

bajnokságon kívül, a mozgás öröme miatt. 

 

Pálya Távolság Ellenőrző pontok száma 

C (rövid) pálya 2 – 2,5 km 15 - 20 pont 

D (gyerek, kezdő) pálya 1,5 – 2 km 10 - 14 pont 

T (trükkös) 2,5 – 3 km 12 - 17 pont 
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Távolságok: rajt és cél a versenyközpont közelében. 
 

Egyéb: 

 A járványhelyzetre való tekintettel öltözősátrat nem állítunk fel. 

 A frissítésről mindenkinek magának kell gondoskodnia. 

 A keletkező hulladékokat mindenki vigye el magával. 

 A helyszínen jelentkezők a térképfelvételnél vegyék figyelembe, hogy már használt 

térképet is kaphatnak!  

 Egyéni védőeszközökről mindenkinek saját magának kell gondoskodnia! 

 Kézfertőtlenítőt fogunk kitenni a térképfelvételnél! 

 A járványügyi előírásokat – 1,5-2 m-es védőtávolság, maszk viselése – tartsátok be! 

 Az előnevezőknek nem kell sorba állniuk, a térképük és a kért dugókák külön lesznek 

kirakva! 

 Több pálya is teljesíthető azonos dugókával is. 

 Mindenki a saját felelősségére indul! 

 A csomagjaitokra csak felügyelni tudunk, értékeket ne hagyjatok benne! 

 

Eredmények: a kiolvasáskor nem lesz nyomtatás, a részidős eredményeket 2 percenként fel 

lesznek töltve az MTFSZ honlapra (live.mtfsz.hu). Eredményhirdetést nem tartunk. A 

verseny végeredményét elektronikusan fogjátok megkapni. 

Eredmények: a versenyt követően az MTFSZ-honlapon. Eredményhirdetést nem tartunk. 

 

További információk:  Hegedűs Béla        

                          mobil: 06-(30) 233-5256                       

                                    e-mail: hbfort@gmail.com 


