
 
 

Rendező:  

 

Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület 

Versenybíróság: 

 1.futam 2.futam 3.futam 

Elnök: Verebélyi Zsolt 

Titkár: Cser Bettina 

Pályakitűző: Verebélyi Zsolt 

Ellenőrzőbíró: Tüskés György 

SporIdent:  Miháczi Zoltán 

Egészségügyi felelős Nagy Katinka 

Verseny meghatározása: 

Kétnapos, 3 fordulós, összetett, nappali, egyéni, regionális rangsoroló 

tájékozódási futóverseny.  

Versenyközpont: 

Öskü, Focipálya, Hegyalja u. (N47.15212, E18.07251). 



Versenyprogram:  

 

Július 18. 11:00 középtávú regionális rangsoroló verseny és Tüskés Endre 

emlékverseny (1. futam). 

Július 18. 16:00 rövidtávú regionális rangsoroló verseny és Tüskés Endre 

emlékverseny (2. futam). 

Július 19. 10:00 normáltávú regionális rangsoroló verseny és Tüskés Endre 

emlékverseny (3. futam). 

Terep: 

A terepről először készült térkép, tájékozódási futóversenyt még nem 

rendeztek rajta! 

 

A terep két különböző részből áll.  

Egyik része nyílt, finom domborzati idomokkal tagolt, ligetesekkel, változó 

sűrűségű erdővel, sok pontszerű objektummal.  

A másik része zegzugos települési utcák, nagyobb belső tisztásokkal, ligetekkel, 

közepes szintkülönbséggel, sok pontszerű objektummal. 

 

A terepről készült képeket az alábbi linken találhatók: 

https://photos.app.goo.gl/AR7wB1BiapHipx1T6 

Térkép: 

1. futam:  1:7500 / 5m – 2020-ban helyesbített, 100% új térkép. 

2. futam:  1:4000 / 2,5m – 2020-ban helyesbített, 100% új térkép. 

3. futam:  1:10000 / 5m – 2020-ban helyesbített, 100% új térkép. 

 

A térképek vízálló pretex papírra készülnek. 

Kategóriák: 

F 10D (rövidtávú versenyen nem lesz szalagozás), 12C, 14B, 16B, 15-18 C, 

18B, 21B, 21Br, 35B, 45B, 55B, 65B, 70B (Tüskés Endre emlékverseny),75B 

 

N 10D (rövidtávú versenyen nem lesz szalagozás), 12C, 14B, 16B, 15-18 C, 

18B, 21B, 21Br, 35B, 45B, 55B, 65B, 70B, 75B 

 

NYT, NYK 

 

Kevesebb, mint 5 fő nevezése esetén a kategóriák összevonásának jogát 

fenntartjuk! 

https://photos.app.goo.gl/AR7wB1BiapHipx1T6


Nevezés: 

Az MTFSZ COVID-19 versenyrendezési ajánlások betartásával. 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/155/dokkategori

a_id/10 

 

Entry nevezés: http://nevezes.mtfsz.hu/ 

Információ: a számlázással, utalással kapcsolatos kérdésekben a 

verebelyizsolt@globonet.hu e-mail címen. 

Az e-mailben érkezett nevezést 48 órán belül visszaigazoljuk és az entrybe 

felvezetjük. 

Fizetés: Átutalással a Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület 

72700291-30168648-00000000 (Nyugat Takarékszövetkezet) számlaszámára 

július 08-ig, vagy kivételesen, előre igényelt esetekben készpénzben a 

helyszínen. 

Átutalás esetén e-mailben kérjük jelezni, hogy az átutalt összeg mely 

versenyzők (név, klub, stb.) nevezését tartalmazza! 

Amennyiben az utalás nem érkezik be az adott nevezési határidőhöz tartozó 

fizetési határidőig, és nem kérik a kivételes helyszíni fizetést lehetőségét, a 

versenyzők automatikusan átkerülnek a soron következő díjkategóriába!  

Lehetőségek szerint a helyszíni készpénzes fizetést csak a helyszíni nevezések 

és kategória-módosítások esetén vegyétek igénybe (helyszíni nevezési díj)! 

A jelentkezés/számlázás megkönnyítése érdekében a nevezéssel együtt kérjük a 

számlázási adatokat is megadni! 

 

A nevezés fizetési kötelezettséggel jár! 

Nevezési díjak: 

 

Nevezési határidők: F/N -18 és 65- F/N 20-60 

1 futam 3 futam 1 futam 3 futam 

2020. június 29-ig 1000 Ft 3000 Ft 1200 Ft 3600 Ft 

2020. július 08-ig 1200 Ft 3600 Ft 1500 Ft 4500 Ft 

Helyszíni 1500 Ft 4500 Ft 1800 Ft 5400 Ft 

Nyílt kategória: 1200 Ft/futam június 29-ig, utána és a helyszínen 1500 

Ft/futam.  

 

Az MTFSZ éves versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzőknek a Nyílt 

Kezdő, Nyílt Technikás és az F/N10D kategóriák kivételével a nevezési 

díjon felül futamonként 300 Ft napi versenyengedély díjat kell 

megfizetniük. 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/155/dokkategoria_id/10
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/155/dokkategoria_id/10
http://nevezes.mtfsz.hu/
mailto:verebelyizsolt@globonet.hu


Ellenőrző rendszer:  

A versenyen a SPORTident elektronikus pontérintő rendszert használjuk, érintés 

nélküli SIAC dugóka megengedett, kérjük nevezéskor – ha van - az SI dugóka 

számát megadni.  

A helyszínen SIAC 800 Ft/fő/futam illetve hagyományos dugóka 600 

Ft/fő/futam áron bérelhető, elvesztése esetén a SIAC 25000 Ft, a hagyományos 

dugó 12000 Ft pótdíj fizetendő. 

A bérelhető dugókák a verseny előtt és után fertőtlenítésre kerülnek.  

Dugóka átírása a helyszínen 300 Ft/fő! 

Szállás ajánlatunk péntek és szombat éjszakára:  

Sátrazási lehetőség a versenyközpontban a kijelölt területen 1000 Ft/fő/éj áron. 

Az igényeket kérjük a nevezéskor jelezni az entryben, vagy 

verebelyizsolt@globonet.hu email címen! 

A további szállások egyénileg intézendőek. 

Szállítás:  

Helyszíni szállítást nem szervezünk! 

Díjazás:  

Az MTFSZ COVID-19 versenyrendezési ajánlások betartásával, nem 

tervezünk eredményhirdetést. 

http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/155/dokkategori

a_id/10 

Egyéb:  

A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

A versenyt  rossz időjárási körülmények közt is megrendezzük. 

Gyerekversenyt nem szervezünk. 

Bármely kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség beleegyezésével 

történhet. 

A versenyen a Covid-19 koronavírus-járvány miatt különleges egészségügyi 

szabályok és figyelmeztetések lesznek érvényben, melyekről a 

versenyértesítőben külön tájékoztatót teszünk közzé. 

További információk folyamatosan a honlapon és az MTFSZ versenynaptár 

rovatában lesznek találhatók. 

 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

    

                                                                                                           RENDEZŐSÉG! 

mailto:verebelyizsolt@globonet.hu
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/155/dokkategoria_id/10
http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/155/dokkategoria_id/10
http://mtfsz.hu/?page_id=52

