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VERSENYÉRTESÍTŐ 
 

Program 

 
 
 

2017. október 14. (szombat):  Nyílt Országos Csapatbajnokság (OCSB), nappali, egyfordulós csapatverseny 
2017. október 15. (vasárnap): Nyílt Országos Pontbegyűjtő Csapatbajnokság (PCSB), nappali, egyfordulós, 
csapatverseny  
Helyszín:      Szárliget, Vértes 
 
 
 

Rendező 

 
 
 
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 
 
A verseny fővédnöke 
Právetz Antal, Erdészeti Igazgató, Vértes Erdő Zrt. 
 

A verseny védnöke: 
Bugár József, az MTFSZ elnöke 
 

Versenybíróság  
Elnök:  Bujdosó István 
Gazdasági ügyek:  Gyalog László 
Pályakitűző:    Lengyel Ádám, Peregi Dávid (OCSB)  
   Scultéty Márton (PCSB)   
Ellenőrzőbíró:   Pápai János (OCSB), Faggyas László (PCSB) 
Titkár:   Kedl Ildikó 
Sportident:    Józsa Gábor, Ambrus András 
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Jelentkezés 

 
Jelentkezni a versenyközpontban az alábbiak szerint lehet: 
Október 14-én szombaton 8.30−10:30 óra között;  
Október 15-én vasárnap 8:00−9:30 óra között.  
Egyéni jelentkezésre nincs lehetőség. A benevezett versenyzők teljes részvételi költségének rendezése után 
a csapatvezetők megkapják a klub összekészített kétnapi versenyanyagát. 
Módosítás, új nevezés csak a nyílt kategóriákra, az üres helyekre lehetséges e-mailen a 
tabanispartacus@gmail.com küldött kéréssel október 8-án, vasárnap 20 óráig, illetve a helyszínen.  
Nevezési díj a verseny kísérő kategóriái esetében 1500 Ft/fő, a helyszínen 2000 Ft/fő. 
 

 

Megközelítés, parkolás 

 
A versenyközpont, cél GPS-koordinátái: 47.467353, 18.470929  (47°28'02.5"N 18°28'15.3"E) 
Megközelítés: az 1-es úton (régi 100-as) Budapest felől érkezve a szárligeti elágazást elhagyva 2,5 km után 
balra kell a jelző bójánál fordulni (Tatabánya felől a Birka csárda után 1 km után jobbra) és az aszfaltozott 
erdészeti úton kell haladni 8 km-t.  
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy az erdészeti út keskeny és az állapota nem túl jó, így csak lassan és óvato-
san lehet és célszerű haladni rajta. Kérem mindenképpen számítsatok rá, hogy ennek a 8 km-es útszakasz-
nak a megtétele a megszokottól több időt igényel.  
A parkoló és VK távolsága 0 és 500 m közötti.  
A parkoló terület kicsi ezért kérünk minden autóval érkező résztvevőt, hogy a parkolás irányítók utasítá-
sait tartsák be! 
Tömegközlekedéssel legközelebb a szárligeti vasútállomás (vonat) és a Birka csárda buszmegálló (busz) van. 
Amennyiben a busz/vonat állomástól a VK-hoz való eljutásban segítségre lenne szükségetek, azt kérem 
október 12-e csütörtök estig a rendezőknek jelezzétek a tabanispartacus@gmail.com email címre. 
A versenyközpontban csapatsátrakat a kijelölt helyen lehet felállítani (lásd a térképvázlatot az értesítő vé-
gén). 
 
A versenyterületre lépni tilos!  
 

Terep, térkép 

 
Térkép:  2017. januártól – október között került javításra. 

Helyesbítők és rajzolók: Sulyok Ábel, Somlay Gábor, Erdélyi Tibor, Kéki Miklós és a Megalódusz Sportegye-
sület. A Megalódusz Körtvélyes nevű térképe felhasználásra került. 
Régi térképek az MTFSZ versenynaptárban és a Tabáni Spartacus honlapján megtalálhatóak.  

Térkép adatok OCSB:  
1:10 000 / 5 m (ISOM2000, méret A4) térképpel fut: F/N14A, N105A, F/N125A, F/N145A, F/N165A, F185A, 
F205A, NYTH, NYTR, NYK, NYSZ 
1:15 000 / 5 m (ISOM2000, méret A4) térképpel fut: F/N16A, F/N18A, F/N20A, F/N21A, F105A 

Térkép adatok PCSB:  
1:10 000 / 5 m (ISOM2000, méret A4) térképpel fut: F/N14A, N125A, N145A, N165A, F185A, F205A, NYTH, 
NYTR, NYK, NYSZ 
1:10 000 / 5 m (ISOM2000, méret A3) térképpel fut: N105A, F125A, F145A, F165A 
1:15 000 / 5 m (ISOM2000, méret A4) térképpel fut: F/N16A, N18A, N20A 
1:15 000 / 5 m (ISOM2000, méret A3) térképpel fut: F18A, F20A, F/N21A, F105A 
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A térképek digitális nyomtatással, vízálló pretex papírra készülnek. Kérés esetén biztosítunk fóliát is. 
 
Terepleírás: A Vértes nyugati lejtőiről ismert, számtalan völggyel szabdalt, mediterrán jellegű hegyoldalak-
tól eltérően a hegység keleti oldalán inkább a nagyobb, különálló hegyek, elnyúló mély völgyek a jellemző-
ek. A cserszömörcés és karsztbokor erdők helyett, itt inkább az árnyékos, bükkös szurdokerdőkkel, míg a 
melegebb oldalakon tölgyessel, gyertyánossal találkozhatunk. A terep sziklarajza a meredekebb helyeken 
sűrű, máshol viszont teljesen hiányzik. A terep egy részén korábban és jelenleg is aktív erdőművelés folyik. 
Foltokban körülkerített irtások vannak.           
A térképeket szombaton mindenkinek és vasárnap a 13:00 óráig célba érkezett versenyzőknek kötelező 
befutáskor leadni. A csapatok a térképeket vasárnap 13:00 óra után vehetik fel. 
 
Térképrészletek: 

     
 

Pontérintés, pontmegnevezés 

 
A versenyt a SPORTident elektronikus rendszerrel bonyolítjuk le; ha az SI-doboz nem jelez, akkor a térképre 
kell lyukasztani. Az ellenőrzőpontokon narancssárga-fehér bója található. A dobozok nem lesznek érintés-
nélküli módra programozva. 
Dugóka bérelhető: a bérleti díj 300 Ft/fő/futam, az F/N 10, 12, 14 kategóriákban indulók számára ingyenes. 
Pontmegnevezés a térképre van nyomtatva. 
Az OCSB-n a pótszimból a rajtkordonba való beállás után vehető el, a PCSB-n a verseny formájából adódó-
an pótszimbólt nem biztosítunk. 
 

Rendezéstechnikai kérdések 

 
Csapatösszeállítások leadása: 
A Bajnoki rendszer szabályzatának A.5.3. pontja értelmében: 
Egyesületenként egy korcsoportban több csapat is nevezhető. A csapaton belüli futási sorrendet a résztve-
vő egyesületek határozzák meg.  
A csapatösszeállításokat kizárólag az MTFSZ online nevezőrendszerében (ENTRY) lehet leadni a verse-
nyeket megelőző nap 20:00 óráig.  
Az OCSB esetében az elsőként beírt versenyző futja az 1-es pályát, a második a 2-est, és így tovább. 
 
Az összeállításokat másnap a nullidő előtt egy órával nyilvánosságra hozzuk (MTFSZ-honlap, kivetítő), an-
nak érdekében, hogy minden versenyző ellenőrizhesse, hogy a megfelelő rajtszámot kapta. 
 
A legvégső határidők:  

OCSB: 2017. október 13. 20:00 
PCSB: 2017. október 14. 20:00 
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Nyílt kategóriák 

 

Mindkét versenynapon a Nyílt kategóriák rajtja megegyezik a bajnoki kategóriák rajtjával, de külön folyós-
ón biztosítjuk a Nyíltak indulását. 

A Nyílt kategóriák rajtidejét sorsoljuk! 

A dugóka törlését és ellenőrzését a belépés után el kell végezni. Belépés az OCSB-n 4 perccel a rajtidő előtt 
míg a PCSB-n 3 perccel a rajtidő előtt lesz. 

A nyílt kategória is SPORTident elektronikus rendszerrel kerül lebonyolításra, indulásnál a rajtidőt az SI rajt-
doboza adja. 
 

Eredményközlés 

 
A verseny alatt nem tervezünk folyamatosan, de időszakosan lesz papír alapú eredmény kifüggesztés. 
A versenyközpontban on-line eredményközlő rendszert fogunk üzemeltetni. Azokon a WiFi-t használni tudó 
eszközökön, amelyek rendelkeznek WEB böngészővel is, folyamatosan követni tudjátok az eredményeket. 
Az eredmények ingyenes WiFi szolgáltatáson keresztül lesznek elérhetőek, mobil Internet használata nem 
szükséges. 
Technikai adatok: SSID: result (nyílt rendszer, jelszó nélkül lehet csatlakozni hozzá). 
A böngészőbe a http://result.hu-t kell beírni. Itt a verseny egyszerűsített honlapját éritek el, ahonnan egy 
kattintással el tudtok navigálni az on-line eredményekhez. Ki kell választani a kívánt kategóriát, valamint be 
kell állítani a frissítés időközét (30 másodperc, 1 perc, 2 perc vagy 5 perc).  
Kérdés esetén szívesen segítenek a rendezők. A versenyközpontban külön sátorban elhelyezett kivetítőn az 
eredmények folyamatosan követhetőek lesznek. 
 

Szállás 

 
A szállásokon mindenki saját maga jelentkezik, a jelentkezettek névsora a szállásokon le lesz adva.  
A szállások: 
Kollégium: Benedek Elek Általános Iskola és Kollégium, 2840 Oroszlány, Asztalos János u. 4.  
Turistaház: Csákvár, Öreg tölgy turistaszálló, Szent Mihály tér       
Tornaterem: Sportcsarnok, 2066 Szár, Forrás u.       
A szállásokat pénteken 19 órától lehet elfoglalni és vasárnap reggel 9-ig el kell hagyni. 
 

Egyéb 

 

• A versenyközpontban mindkét nap óvoda üzemel és mindkét nap gyerekversennyel is várjuk a legfiata-
labbakat.  

• Ajánlott viselet: bozótruha, szöges (meredek, csúszós hegyoldalak). 

• Versenyorvos mindkét nap a célban található. 

• A versenyen mindennemű kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség előzetes engedélyével folytat-
ható.  

• A versenyközpontban büfé üzemel, hideg-meleg és vegetáriánus ételekkel. 

• A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

• További információk: tabanispartacus@gmail.com; mobil: +36 70 9771689 
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Zöldüljön végre a zöld sport! 

 
A 2017 évi Országos csapatbajnokságok a „Zöldüljön végre a zöld sport” program partnerrendezvénye.  
Tarts velünk, hozd magaddal a versenyre biztosítótűt, saját poharat és kérünk, hogy vidd haza a szeme-
tedet. Köszönjük! 

Országos Csapatbajnokság 
 

Rendezéstechnikai kérdések 

 
„A csapateredmények megállapítása az időeredmények összeadásával történik, elhagyható eredmény 
nincs.  
A rendezőség a csapatok 1., 2., 3., illetve 4. futóit csoportonként külön sorolja, a csoportok különböző pá-
lyákon futnak. A pályáknak különböző hosszúságúnak (a leghosszabb pályához képest maximum 40 % elté-
rés megengedett), valamint különböző nehézségi fokúnak kell lenniük. A pályákra vonatkozó információt az 
értesítőben előre közölni kell. A csapat tagjai választhatnak, hogy melyik csoportban futnak.  
A pályák mindegyikének valamely pályakombinációból legalább egyet tartalmaznia kell, az alkalmazott pá-
lyakombináció kategóriánként eltérő lehet. Alkalmazható kombinációk:  

• Pillangó  

• Szabad pontfogás  

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

 
A 2017-es Országos Csapatbajnokság minden kategóriájának pályái esetében a szabad pontfogás kombiná-
ciót alkalmaztuk. 

 

Rajt 

 
0-idő: 11.00  

A célból a rajtba kék-fehér szalagozás vezet, távolsága: 1450 méter, 65 m szint.  

Rajtolás módja: 

• -4 perc: beállás 

• -3 perc: törlés, ellenörzés 

• -2 perc: pótszimból felvétele 

• -1 perc: térkép mellé állás 

• 0. perc: térképfelvétel, rajtolás 

A ruhák visszaszállítása a rajtból a rajt bontása után egyben történik. A ruhák a célsátorban lesznek felve-
hetők. A leadott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

Rajtszám viselése kötelező! 
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Pályaadatok 

 

Kategória Pálya Táv (km) Szint (m) Ep. Frissítő-A Frissítő-B

F14 1 4,56 265 12 48%  -

2 3,77 225 14 36%  -

3 3,61 175 14  -  -

F16 1 6,05 375 17 12% 44%

2 5,08 335 16 56%  -

3 4,37 255 20 35%  -

F18 1 6,77 450 18 20% 49%

2 6,08 385 18 20%  -

3 5,37 350 18 50%  -

F20 1 7,97 470 18 9% 56%

2 6,84 440 19 26% 57%

3 5,84 390 14 49%  -

F21 1 11,69 675 29 26% 71%

2 10,16 615 27 29% 62%

3 8,78 540 24 35% 60%

4 7,59 455 25 21% 48%

F105 1 7,62 430 19 20% 65%

2 6,88 430 18 19% 51%

3 6,10 385 16 22%  -

F125 1 6,62 400 15 13% 47%

2 5,64 360 15 43%  -

3 5,31 335 21 55%  -

F145 1 5,63 365 16 25%  -

2 4,59 275 14 48%  -

3 4,31 240 17  -  -

F165 1 4,61 215 21  -  -

2 4,14 165 17  -  -

3 3,95 160 16  -  -

F185 1 3,86 175 15  -  -

2 3,93 130 15  -  -

3 3,00 115 16  -  -

F205 1 3,03 95 15  -  -

2 2,72 80 13  -  -

3 2,50 80 12  -  -  
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Kategória Pálya Táv (km) Szint (m) Ep. Frissítő-A Frissítő-B

N14 1 2,99 155 16  -  -

2 2,65 105 14  -  -

3 2,49 85 12  -  -

N16 1 4,23 260 18 40%  -

2 3,84 225 15 35%  -

3 3,33 150 16  -  -

N18 1 5,26 350 16 57%  -

2 4,66 300 15 60%  -

3 4,17 205 14  -  -

N20 1 5,60 355 20 58%  -

2 4,76 300 18 51%  -

3 4,54 285 20 42%  -

N21 1 6,98 405 22 31% 50%

2 6,03 370 18 25%  -

3 5,43 345 17 38%  -

N105 1 5,52 335 15 21%  -

2 4,93 245 18 57%  -

3 4,70 290 14 47%  -

N125 1 4,35 220 18  -  -

2 3,90 165 17  -  -

3 3,83 190 16  -  -

N145 1 3,91 185 18  -  -

2 3,68 120 17  -  -

3 3,06 120 14  -  -

N165 1 3,08 90 14  -  -

2 2,74 85 14  -  -

3 2,50 75 12  -  -  

Versenyidő: futónként 180 perc 

Nem bajnoki kategóriák pálya adatai: 

NYTH 4,51 230 18

NYTR 3,39 140 15

NYK 2,06 70 10

NYSz 1.78/3.00 45 9  

 

Frissítőpont 

 

A terepen két frissítőpont lesz kihelyezve. A pályaadatokból kiolvasható, hogy mely pályák érintik ezeket, 
illetve a pálya mely részén.  
Az "A" jelű frissítőn 3 állomás lesz egymáshoz közel, melyek közül az útvonalválasztás dönti el, hogy a ver-
senyző melyiket érinti. Emiatt ide egyéni frissítő kihelyezésére nem lesz lehetőség.  
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A "B" jelű frissítőre egyéni frissítő kihelyezésére is lesz lehetőség. Egyéni frissítők október 14-én, szomba-
ton, 9:30 óráig adhatóak le a célban, az erre kijelölt helyen. 

 

Eredményhirdetés 

 

Eredményhirdetés a versenyközpontban, tervezett időpontja: 15:00 óra.  

A bajnoki kategóriák 1−3. helyezett csapatai érem- és tárgyjutalomban részesülnek. 

Nyílt kategóriákban eredményhirdetést nem tartunk. 

 

Pontbegyűjtő Országos Csapatbajnokság 
 

Rendezéstechnikai kérdések 

 
„A csapat tagjai egyszerre rajtolnak el. A csapat versenyidejét a csapat utolsó beérkező tagjának érkezési 
ideje határozza meg. A csapat minden tagjának ugyanolyan térképet kell biztosítani.  
A rajtlista az egyéni versenyekhez hasonlóan sorsolással készül, a csapatok egyenlő időközönként indulnak. 
Lehetőség van a mezőnyt együtt, tömegrajttal is indítani. A csapatlétszámot a kiírás határozza meg. A fela-
datot a csapat tagjai közösen oldják meg. Nem rangsoroló verseny.  
A kategória függvényében minden csapattagnak 5-12 kötelező pontot kell érintenie a térképen megadott 
sorrendben. Ezeket a kötelező pontokat a térképen folyamatos nagybetűvel (A, B, C, D, ….) kell sorszámozni 
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 
csapatnak versenyidejükben kell eldönteni, hogyan érintsék az elosztott pontokat a legjobb módon, figye-
lembe véve a csapattagok képességeit. A pontmegnevezésben a kötelező pontokat a szétosztandó pontok-
tól elkülönítve a pontfogási sorrend megjelölésével (nagybetű) és a kóddal, valamint szimbóljával kell ábrá-
zolni. A pályaadatok között fel kell tüntetni a kötelező pontok, illetve a szétosztandó pontok számát.” 
 

Rajt 

 
0-idő: 10.00  

A célból a rajtba kék- fehér szalagozás vezet, távolsága: 1100 méter, 55 m szint 

Rajtolás módja: 

• -3 perc: beállás 

• -2 perc: törlés, ellenőrzés 

• -1 perc: térkép mellé állás 

• 0. perc: térképfelvétel, rajtolás 

A rajtban asztalok, padok és sátrak állnak a versenyzők rendelkezésére. 

A rajtban a berajzoláshoz alkoholos filctollakat biztosítunk, de azokat elvinni onnan nem szabad. A filctoll 
esőben is fog a térképen, nem mosódik el. 
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A ruhák visszaszállítása a rajtból a rajt bontása után egyben történik. A ruhák a célsátorban lesznek felve-
hetők. A leadott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

Rajtszám viselése kötelező! 
 

Pályaadatok 

 

kat. táv szint kötelező osztandó frissítőpont 

N14 2,3 105 5 16 
 

N16 2,9 95 5 21 
 

N18 3,6 135 5 29 
 

N20 3,5 220 5 34 
 

N21 4,7 235 6 34 kb. 70 %-nál 

N105 3,5 135 5 29 
 

N125 3,1 95 5 23 
 

N145 2,2 85 5 19 
 

N165 2,3 105 5 16 
 

F14 3,0 95 5 21 
 

F16 3,6 135 5 29 
 

F18 4,7 235 6 34 kb. 70 %-nál 

F20 5,9 285 6 43 kb. 60 %-nál 

F21 6,9 385 7 45 kb. 60 %-nál 

F105 5,9 285 6 43 kb. 60 %-nál 

F125 4,8 235 6 34 kb. 70 %-nál 

F145 3,5 220 5 34 
 

F165 3,5 135 5 29 
 

F185 3,1 95 5 23 
 

F205 2,2 85 5 19 
 

NYTH 5,4 280 14 
  

NYTR 3,4 175 12 
  

NYK 2,9 115 8 
  

NYSZ 2,2/3,1 80 6 
  

 

Figyelem! A rajtszemélyzet csak teljes csapatot indít, kérem ezt vegyétek figyelembe! Hiányos létszámú 
csapatok nem rajtolhatnak el. 
A hosszabb pályákon a sok elosztandó pont miatt kérjük a versenyzőket, hogy figyeljenek a dugókájuk 
kapacitására! 

Versenyidő: 180 perc 

 

Frissítő 

A versenyterületen kettő frissítőpont lesz kihelyezve. A pályaadatokból kiolvasható, hogy mely pályák érin-
tenek mindenképpen (kötelező ponton) frissítőpontot, illetve az az egyes pályák mely részénél lesz. Az F18, 
FN20, FN21, F105, F125, F145 kategóriákban ezen felül lesz még egy (további) frissítőpont az egyik szétosz-
tandó ponton a pálya második felében. Egyéni frissítők kihelyezésére nincs lehetőség. 
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Eredményhirdetés 

 

Eredményhirdetés a versenyközpontban, tervezett időpontja: 14:30 óra.  

A bajnoki kategóriák 1−3. helyezeZ csapatai érem- és tárgyjutalomban részesülnek. 

Nyílt kategóriákban eredményhirdetést nem tartunk. 
 

Versenyközpont és Cél 

 

 
 

Szeretettel vár Mindenkit és eredményes versenyzést kíván a 
TABÁNI SPARTACUS SKE! 


