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Versenykiírás 
 
 

 

Időpont: OCSB: 2017. október 14. (szombat) 
 PCSB: 2017. október 15. (vasárnap) 
 

Helyszín: Szárliget, Vértes hegység (Budapesttől 50 km) 

 
Versenyforma:    
 OCSB:  Nappali, egyfordulós, hagyományos rendszerű csapatverseny  
 PCSB:  Nappali, egyfordulós, pontbegyűjtő csapatverseny 
 

Rendező: A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából   
 a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 

 

A verseny védnökei:   
Vértes Erdő Zrt 
Bugár József, az MTFSZ elnöke 

 

Rendezőség: Elnök:   Bujdosó István 
 Elnökhelyettes:   Gyalog László 
 Pályakitűző:    Lengyel Ádám, Peregi Dávid (OCSB) 
     Scultéty Márton (PCSB) 

Ellenőrzőbíró:   Pápai János (OCSB), Faggyas László (PCSB) 
 Titkár:    Kedl Ildikó 
 

Tervezett 0 idő:  OCSB:   október 14., szombat  11:00 
  PCSB:   október 15., vasárnap  10:00 
 

Térkép:  Helyesbítés:  2017 január–szeptember 
Helyesbítők: Sulyok Ábel, Somlay Gábor, Erdélyi Tibor, Kéki Miklós, Scultéty Márton 
Korábbi térképek:  1971 Szálláskút (Vértes 7/2), 1982 Nagy-Csákány, 2016 Körtvélyes 
 

Térkép méretarány:  
OCSB & PCSB:   1:15.000 / 5m – FN 16A, 18A, 20A, 21A kategóriák,  
                                        többi kategória 1:10.000 / 5 m 
 

Terep: A Vértesre jellemző alacsony, nehezebben futható nyíres-kőrisessel ellentétben itt, a Vértes északke-
leti oldalán a szervezett erdőművelésnek köszönhetően gyakoriak a jól futható (bükkös) szálerdők. 
Néhol tarvágásokkal és bekerített részekkel is találkozhatunk. Fizikailag igazán a domborzat nyújt ki-
hívásokat, mivel a völgyek mélyek, a hegyoldalak igen meredekek, néhol rendkívül sziklásak. 

 
Terepletiltás:  A versenykiírás megjelenésétől a bajnokság időpontjáig mindennemű tájfutó tevékenység tilos az 

alábbi sraffozással jelölt területen! 
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Kategóriák:  
OCSB: 
Bajnoki kategóriák: 

•  Három fős csapatok   

•  FN 14A, 16A, 18A, 20A, 105A, 125A, 145A, 165A 

•  N21A 

•  F185A, F205A 

•  Négy fős csapatok:   

•  F21A 
 Nem bajnoki kategóriák: 

•  nyílt technikás  rövid (NyTR), nyílt technikás hosszú (NyTH), nyílt kezdő 
(NyK), nyílt szalagos (NySz) 

PCSB: 
Bajnoki kategóriák (három fős csapatok): 

•  FN 14A, 16A, 18A, 20A, 21A, 105A, 125A, 145A, 165A 

•  F185A, F205A 
 Nem bajnoki (nyílt) kategóriák: 

•  nyílt technikás rövid (NyTR), nyílt technikás hosszú (NyTH), nyílt kezdő 
(NyK), nyílt szalagos (NySz) 

 
 

Nevezés:  Nevezni az egyesület, kategória, név, SI-szám megadásával kell 

•  Online az ENTRY nevezési rendszeren keresztül – http://nevezes.mtfsz.hu/ 

•  e-mail: tabanispartacus@gmail.com 

•  postán: Tabáni Spartacus SKE, 1013 Budapest, Attila út 2. 
 Az elektronikus formában érkező nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk. Ha ez nem történik meg, 

kérjük a nevezés megismétlését! 
 Bajnoki kategóriákban kizárólag érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni! 

 

Nevezési határidő OCSB & PCSB:  2017. október. 2. 

Nem bajnoki (szabad folyosós nyílt) kategóriákban a nevezési határidő 2017. október 8., helyszínen csak az üres he-
lyekre tudunk majd nevezéseket elfogadni.  

Csapattagok név szerinti megadása – OCSB & PCSB: az adott verseny előtti nap 20 óráig  
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Nevezési díj:  
OCSB & PCSB bajnoki kategóriák:  2200 Ft/fő/nap  
Nem bajnoki (nyílt) kategóriák:      1500 Ft/fő/nap 

 
 

Fizetés készpénzben a helyszínen vagy átutalással. Kérjük az átutalási számlaigényeket előre jelezni egyesületnév  

és -cím megadásával a tabanispartacus@gmail.com email-címen. 
 

Sorsolás: OCSB & PCSB:   2017. október 8. 

Szállás:  

Kollégium (Bláthy Ottó Kollégium, 2890 Tata, Bercsényi utca 7.) 3000 Ft/fő/éj 

Turistaház (Öreg tölgy turistaszálló, 8083 Csákvár, Szent Mihály tér)       2500 Ft/fő/éj  

Tornaterem (Sportcsarnok, 2066 Szár, Forrás u.)        1000 Ft/fő/éj  

Szállítás:  nem szervezünk, igény esetén megoldjuk. 

 

Rendezéstechnikai kérdések a 2017. évi bajnoki rendszer és versenyszabályzat alapján: 

 

1. Hagyományos rendszerű csapatbajnokság (OCSB)  
A csapateredmények megállapítása az időeredmények összeadásával történik, elhagyható eredmény nincs.  
A rendezőség a csapatok 1., 2., 3., (illetve F21-ben a 4.) futóit csoportonként külön sorolja, a csoportok különböző 
pályákon futnak. A pályáknak különböző hosszúságúnak (a leghosszabb pályához képest maximum 40% eltérés 
megengedett), valamint különböző nehézségi fokúnak kell lenniük. A pályákra vonatkozó információt az értesítő-
ben előre közölni kell. A csapat tagjai választhatnak, hogy melyik csoportban futnak.  
A pályák mindegyikének valamely pályakombinációból legalább egyet tartalmaznia kell, az alkalmazott pályakom-
bináció kategóriánként eltérő lehet. Alkalmazható kombinációk:  

•  Pillangó  

•  Szabad pontfogás  

•  Választható pontok  
*** 2017-től a farsta kombináció nem alkalmazható (a korábbi szabályozás törlésre került)  
 

2. Pontbegyűjtő rendszerű csapatbajnokság (PCSB)  
A bajnokságot a Versenyszabályzatban részletezett pontbegyűjtő csapatverseny formában kell megrendezni.  

A csapat tagjai egyszerre rajtolnak el. A csapat versenyidejét a csapat utolsó beérkező tagjának érkezési ideje hatá-
rozza meg. A csapat minden tagjának ugyanolyan térképet kell biztosítani. A rajtlista az egyéni versenyekhez ha-
sonlóan sorsolással készül, a csapatok egyenlő időközönként indulnak. Lehetőség van a mezőnyt együtt, tömeg-
rajttal is indítani. A csapatlétszámot a kiírás határozza meg. A feladatot a csapat tagjai közösen oldják meg. Nem 
rangsoroló verseny. A kategória függvényében minden csapattagnak 5-12 kötelező pontot kell érintenie a térké-
pen megadott sorrendben. Ezeket a kötelező pontokat a térképen folyamatos nagybetűvel (A, B, C, D, ….) kell sor-
számozni és egymással összekötni. A további pontokat az első pont megfogása után és a befutó pont érintése előtt 
kell megfogni. Ezeket a pontokat csapatonként egy, a csapat által választott versenyzőnek kell érinteni. A csapat-
nak versenyidejükben kell eldönteni, hogyan érintsék az elosztott pontokat a legjobb módon, figyelembe véve a 
csapattagok képességeit. A pontmegnevezésben a kötelező pontokat a szétosztandó pontoktól elkülönítve a pont-
fogási sorrend megjelölésével (nagybetű) és a kóddal, valamint szimbóljával kell ábrázolni. A pályaadatok között fel 
kell tüntetni a kötelező pontok, illetve a szétosztandó pontok számát. 

 
 

3. Általános rendelkezések váltó- és csapatbajnokságokon  
Minden kategória minden futamában a térképeket mindkét oldalon vízhatlanítani kell, vagy fóliát kell biztosítani.  
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Az OCSB és a PCSB kategóriái (a 2017. évi bajnoki rendszer táblázata): 

Országos csapatbajnokságok – Váltóbajnokság  

FN14A 3-3 fő  

FN16A 3-3 fő  

FN18A 3-3 fő  

FN20A 3-3 fő  

N21A 3-3 fő  

F21A 3-3 ill. 4 fő ***  

FN105A 3-3 fő  három, 35-ös korcsoportú pálya  

FN125A 3-3 fő  három, 40-es korcsoportú pálya  

FN145A 3-3 fő  három, 45-ös korcsoportú pálya  

FN165A 3-3 fő  három, 55-ös korcsoportú pálya  

F185A 3-3 fő  három, 60-as korcsoportú pálya  

F205A 3-3 fő  három, 65-ös korcsoportú pálya  

*** Az F21 kategóriában a hagyományos rendszerű csapatbajnokság 4 fős csapatokból, míg a pontbegyűjtő rend-
szerű csapatbajnokság és a váltóbajnokság 3-3 fős csapatokból áll.  
 

Pontbegyűjtő rendszerű csapatbajnokság esetén az itt leírt korcsoportú pályákat kell előkészíteni úgy, hogy a felada-
tok elképzelt, ideális és egyenlő terhelésű elosztása esetén a várható győztes idő a Versenyszabályzatban a korosz-
tályhoz meghatározott győztes időhöz közelítsen. 
A szenior kategóriákban csak szenior korosztályú versenyzők indulhatnak, a korcsoportok az indulók minimum kor-
összege alapján értendők. 

 

Díjazás:   

OCSB:  A kategóriák győztesei elnyerik a Magyarország Csapatbajnoka címet. 

Az 1-3. helyezettek érem- és tiszteletdíjban részesülnek.  

PCSB:   A kategóriák győztesei elnyerik a Magyarország Pontbegyűjtő Csapatbajnoka címet. 

Az 1-3. helyezett csapatok érem- és tiszteletdíjban részesülnek.  

 

Nem bajnoki (nyílt) kategóriákban eredményhirdetést nem tartunk. 

Egyéb:  

•  A versenyt SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel bonyolítjuk le. Akik nem rendelkeznek saját 
dugókával, a helyszínen bérelhetnek, ennek bérleti díja 300 Ft/nap (az F/N 14 kategóriáknak ingyenes).  

•  A célban büfé üzemel, meleg ételekkel is. 

•  A cél közelében óvoda üzemel. 

•  A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a verseny elnökének engedélyével lehetséges.  

•  A versenyen mindenki a saját felelősségére indul! 
 

A versenyről folyamatos információkat az egyesület honlapján (www.tabanispartacus.hu/tajfuto/wordpress/) 
találhattok. 

 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR a Rendezőség 


