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VERSENYKIÍRÁS 
 
A verseny a Budapesti Természetbarát Sportszövetség által meghirdetett Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokság 10. fordulója. 

 

Az esemény meghatározása: nyílt, térképes tájfutó edzőverseny 

 

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. 

 

Időpont: 2022. október 02. vasárnap 

 

Rendező: Silvanus Sportegyesület 

Versenybíróság: elnök: Hegedűs Béla 

 

Helyszín: Káposztásmegyer, Homoktövis park és erdő 

 

 
 

GPS:  47.594023, 19.114532 

 

Megközelítés: 30-as,122-es busz Homoktövis utca megállóig.  

 

 



 

Előnevezés: A dugókák és a térképek száma miatt előnevezés szükséges Dravecz Ferencnél az 

f.dravecz@gmail.com e-mail címen. A futni kívánt pályákat és az esetleges dugóka bérlését kérem 

jelezzétek ! 

A nevezési határidő szeptember 29 (csütörtök éjfél) 

 

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

Tervezett „0” idő: 10:00 
 

Utolsó rajt: 14:00 
 

Rajtolás egyénileg tetszés szerint. 

 

Részvétel díja: 900 Ft/térkép, második futás 500Ft/térkép, harmadik futás: 300 Ft/térkép, a további 

ingyenes. 

Fizetés: A helyszínen önkiszolgáló módban, ha lehet pontosan előre kiszámolt összeget hozzatok!! 

Terep: városi park, lakótelep és parkerdő. 

Térkép: Káposztásmegyer   1:4000  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 edzőbóják 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 (28.000.- 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.  

 

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 a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság keretein belül: 

 

Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokságon belüli kategóriák 
pálya távolság 

ellenőrző 

pontok száma 

Középfokú bajnokság A (hosszú) pálya 3 – 4 km 20 - 25 pont 

Családi bajnokság B (közepes) pálya 2 - 3 km 15 - 20 pont 
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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. Viszont mindenkinek az első futása az legyen, ami beszámít a Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokságba. 

 

pálya távolság 
ellenőrző pontok 

száma 

C (rövid) pálya 1,5 - 2,0 km 10 - 15 pont 

D (gyerek, kezdő) pálya 1 - 1,5 km 6 – 9 pont 

 

Távolságok: Rajt-Cél  a versenyközpont közelében. 

 

Eredmények: a kiolvasáskor nem lesz nyomtatás, az eredményeket 2 percenként fel lesznek töltve az 

MTFSZ honlapra. Eredményhirdetést nem tartunk.  

 

Egyebek: 

 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! 

 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 ! 

 

További információk: Hegedűs Béla        

                          mobil: 06-(30) 233-5256                       

                                    e-mail: hbfort@gmail.com 

 

 

 


