
XI. Tájfutó Maraton és IX. Elektromos Kupa 

2015. március 21-22. 

versenykiírás 

Elektromos SE tagoknak – INGYENES nevezés (-a tagsági kártya 
felmutatásával) a lenti kategóriákban! 

 Rendező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 

 Versenybíróság:  

Elnök: Hites Viktor, Pályakitűző: Hites Viktor, Ellenőrző bíró: Engi Imre 

 Versenyforma: első nap nappali rövidtávú prológ, második nap normáltávú ill. hosszútávú 

egyéni verseny napi eredményhirdetéssel. Mindkét nap országos rangsoroló. 

 Térkép: első nap 1:5000 méretarányú 2015-ben felülvizsgált városi parktájfutó térkép, 

második nap 1:10 000 ill. 1:15000-es méretarányú 2014-15-ben felülvizsgált tájfutó térkép 

 Terepek: Az első napi rövidtávú prológnak Győr városa ad helyszínt, a második 

napi normáltávú illetve a maratoni kategóriákban hosszú távú versenyre Fenyőfőtől 

délre a Bakony északi oldalában technikás, változatos domborzatú, néhol erősen 

meredek, helyenként gazdag sziklarajzú középhegységi terepen kerül sor. 

 Nevezés: 

E-mailben: tajfutas@freemail.hu 

 Kategóriák: 

 Maraton: 

F/M21A*                                                               N/W21A* 

 Normál: 

F/M18B, C*                                                           N/W18B, C* 

F/M14B, C*                                         N/W14B, C* 

F/M12C*                                                                N/W12C* 

F/M40B*                                                                N/W40B* 

Nyílt kezdő* 



N/W10D* 

F/M10D* 

  

  

A prológon megrendezésre kerül két csapat kategória is: Cs1 és CS2 a Csapat1 (18 éven aluli 

gyerekek), Csapat2 (18 éven felüli is tagja a csapatnak). A két csapat kategória, valamint *-

gal jelölt kategóriák a prológon külön értékelésre kerülnek a Tavaszi Elektromos Kupa 

keretében, ahol az első három helyezett éremdíjazásban részesül. Kevesebb, mint 5 fő 

határidőig történő nevezése esetén a nevezetteket más kategóriába soroljuk be, kivéve a 

maratoni kategóriákat. 

  

Költségek: 

Nevezési díjak március 1-ig: 

FN18-ig: 1000 Ft/fő/nap 

FN21-től: 1500 Ft/fő/nap 

Nyílt 1000 Ft/fő/nap a helyszínen is. 

  

Nevezési díjak március 1-12-ig: 

FN18-ig: 1200 Ft/fő/nap 

FN21-től: 1800 Ft/fő/nap 

Nyílt 1000 Ft/fő/nap a helyszínen is. 

  

Nevezési díjak március 12 után és a helyszínen: 

FN18-ig: 1500 Ft/fő/nap 

FN21-től: 2200 Ft/fő/nap 

Nyílt 1000 Ft/fő/nap a helyszínen is. 

  

A prológon a két csapat kategóriába, az utánpótlás C és D kategóriákba valamint Nyílt 

kategóriákba ingyenes a nevezés! 



  

Az értesítő megjelenése után új nevezést, vagy kategória módosítást, csak a megrendezésre 

kerülő kategóriákba tudunk elfogadni. 

  

A versenyt a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. Akik saját 

dugókával rendelkeznek, kérjük nevezéskor a dugóka sorszámát megadni! Jelentkezéskor kell 

befizetni a dugóka bérleti díját. A dugókabérlés FN 14-ig ingyenes a többi kategóriában 200 

Ft/fő/nap. 

Szállás: Bakonyszentlászlón tornateremben 1500 Ft/fő/éjszaka 

Szállítás: Központi szállítást nem szervezünk, mindkét futam elérhető tömegközlekedéssel. 

Tervezett "0" idő: 1. nap 14:30 2. nap 10:00 

Díjazás: Az első napi futamon a kategóriák 1. helyezettjeinek tárgyjutalmat, a Tavaszi 

elektromos Kupa kategóriákban az első három helyezett éremdíjazást, a Tájfutó Maratonon az 

1-3. helyezetteknek éremdíjazást biztosítunk. A Maraton kategóriákban az érmek mellett 

tárgyjutalmat is biztosítunk, a maratoni kategóriák győztesei pedig elnyerik a verseny 

vándorkupáját, amelyet egy évig őriznek. 

Egyéb: 

-          Versenyértesítőt az Interneten tesszük közzé, a verseny előtt 8 nappal. 

-          A befutott versenyzők frissítőt kapnak, a második napi célban büfé is működik.  

-          A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni. 

-          Gyermekverseny mindkét nap, a cél közelében lesz, minden induló kis ajándékot kap. 

-          A versenyen bármilyen kereskedelmi tevékenység csak a versenybíróság előzetes 

engedélyével lehetséges. 

-          A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

Információ: www.vbtse.hu/tajfutomaraton2015 

Tel: 30/347-63-56 e-mail: tajfutas@freemail.hu 

Támogatók: Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség, zoldbolt.hu, Szépalma Hotel, Plasticor 

Kft. 

Boróka Vendégház Fenyőfő, Elektromos VSK Győr 

 


