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VERSENYÉRTESÍTŐ 
 
 
 

Köszöntő 

 
Tisztelt Versenyzők! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket Csákberényben! 
Örömünkre szolgál, hogy a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Csákberényt, “a Vértes gyöngyét” válasz-
totta országos bajnokságának helyéül. 
A csodálatos őszi Vértes hangulatának felidézéséhez Merán Fülöp gróf, a híres vadászíró, Csákberény szü-
löttének sorait szeretném kölcsönvenni:   
 
“A Vértest borító óriási erdők lassan elvesztik zöld színüket. Sárgul a gally, vörösödik a lomb. Itt-ott nagyo-
kat sóhajtva beléjük markol az északi szél, az ágról szakadt levelek magasba repülnek, majd eltűnnek a 
messzeségbe. A levél nem tudja, hova viszi az útja, és hova fog leszállni. Az utazó fecskék azonban nagyon 
jól tudják évezredek óta útjukat, éppúgy, mint az örvösgalambok és seregélyek. Feltűnnek a Csókai-hegy 
kúpja felett, majd engedve a szélnek, pillanatok alatt eltűnnek Zámoly felé. A csákvári dombok alatt porfel-
hők jelzik a szekerek útját. Az orondi szőlőhegyen megkezdődik a szüret. Ez mindig így volt, hisz ez a termé-
szet rendje.” 
 
Bízom benne, hogy kellemes időt töltenek Csákberényben. Ha tetszett településünk, szeretettel várjuk visz-
sza Önöket! 
Ezúton szeretnék Mindenkinek jó versenyzést és kellemes időtöltést kívánni! 
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Program 

 

2015. október 15. (szombat):  Nyílt Országos Egyesületi Váltóbajnokság (OEVB), nappali, egyfordulós vál-
tóverseny 
2015. október 16. (vasárnap): Nyílt Normáltávú Országos Egyéni Bajnokság (ONEB), nappali, egyfordulós, 
egyéni verseny  
Helyszín:       Csákberény, Vértes 
 

Rendező 

 
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 
 
A verseny fővédnöke 
Törő Gábor, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő 
 

A verseny védnökei: 
Monspart Sarolta, tájékozódási futó világbajnok 
Vécsei László, Csákberény polgármestere  
Bugár József, az MTFSZ elnöke 
 

Versenybíróság  
Elnök:  Bujdosó István 
Elnökhelyettes:  Máthé István 
Gazdasági ügyek:  Gyalog László 
Pályakitűző:    Morandini Viktor (OEVB), Peregi Dávid és Sulyok Ábel (ONEB) 
Ellenőrzőbíró:   Somlay Gábor (OEVB), Pápai János (ONEB) 
Titkár:   Kedl Ildikó 
Sportident:    Józsa Gábor, Ambrus Sándor 
 

Támogatók 

 

  

     
 

 

Magánszemélyek: Bozán György, Bugár József, Jenei Margit 
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Jelentkezés 

 
A versenyközpontban október 15-én szombaton 8.30−10:00 óra között; 16-án vasárnap 8:00−9:00 óra 
között. Versenyanyagot klubonként csak egyben adunk ki a teljes részvételi költség rendezése után!  
Módosítás, új nevezés csak a nem bajnoki kategóriákra, az üres helyekre lehetséges e-mailen a 
tabanispartacus@gmail.com küldött kéréssel október 13-én, csütörtök 20 óráig, illetve a helyszínen.  
Nevezési díj a verseny kísérő kategóriáiba 1800 Ft/fő, a helyszínen 2100 Ft/fő, nyílt kategóriákban pedig 
1500 Ft/fő. 
 

Megközelítés, parkolás 

 
A versenyközpont, cél GPS-koordinátái: 47°21'05.0"N, 18°19'01.3"E.  
Gépkocsival a verseny Csákberény nyugati szélénél a Csókakő felé haladó út gesztenyesorral övezett ré-
szén, a focipályával szemben található meg. Parkolni egy nagy mezőn lehet, kérjük a parkolást irányítók 
utasításait betartani!  
A parkoló-versenyközpont távolsága: 200–400 méter.  
Csákberény buszmegállótól a versenyközpont 1 km távolságra van. 
A versenyközpont magánterületre esik, kérjük csak a kijelölt helyeket használni, a „Magánterület” felirattal 
ellátott és elkordonozott részekre kérjük, ne lépjetek be. 
A betonútról a célt gyalogosan csak a kijelölt helyen szabad megközelíteni. A versenyterületre lépni tilos! 
Ennek megszegése kizárást von maga után. 
A versenyközpontban csapatsátrakat a kijelölt helyen lehet felállítani (lásd a térképvázlatot az értesítő vé-
gén). 
 

Terep, térkép 

 
A térképet Sulyok Ábel helyesbítette 2016 január és augusztus között. A térkép új területeket is érint. 
Méretarány  
OEVB: N150 és F230 kategóriákban 1:7500, a többi váltókategóriában és a nem bajnoki kategóriákban is 
egységesen 1:10 000, alapszintköz 5 m. 
ONEB: F 16, 18, 20, 21, 35, 40 és N 16, 18, 20, 21 kategóriáiban 1:15 000, F/N 60 és felette 1:7500, a többi 
kategóriában 1:10 000.  
Térképméretek: OEVB: A4+ (305x215), ONEB F21E A3+ (305×430), minden más kategória A4+ (305×215). 
A térképek digitális nyomtatással, vízálló pretex papírra készülnek. Kérés esetén biztosítunk fóliát is. 
A hegyoldalak a Vértes déli lejtőjére jellemzően kőrises, tölgyes erdőkkel borítottak, mediterrán hangula-
túak. A tetők nyíltak, jól futható ligetes és mező jellemzi őket. A mély völgyek alja mélyebb, hidegebb, ezért 
a bükk keskeny szálerdőket képez némi aljnövényzettel. Néhol az ültetett fenyves is előfordul, de ezek nem 
őshonosak, ezért bedőltek és az aljnövényzet jelentősen felnőtt. 
A terep sziklás részei meredekek, veszélyesek lehetnek.  

                            
A térképeket szombaton befutáskor kötelező az ott kihelyezett gyűjtődobozba bedobni, azokat vasárnap az 
ONEB karantén vége után kapják meg a csapatok. 
 

mailto:tabanispartacus@gmail.com
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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. 
Dugóka bérelhető: a bérleti díj 300 Ft/fő/futam, az F/N 10, 12, 14 kategóriákban indulók számára ingyenes. 
Pontmegnevezés a térképre van nyomtatva. 
Újdonság! A váltón a térkép széléről letéphető, perforált szimból lesz.  
A normáltávú bajnokság és a nem bajnoki kategóriák esetében pótszimból vehető fel a rajtkordonba való 
beállás után. 
 

Eredményközlés 

 
A verseny alatt nem tervezünk folyamatos papír alapú eredményközlést.  
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 külön sátorban elhelyezett televíziókon az eredmények 
folyamatosan követhetőek lesznek azok számára is, akik nem rendelkeznek a WiFi-s eszközökkel.  
Mindkét nap az eredményeket nyomtatva is megjelenítjük a versenyközpontban. 
 

Szállás 

 
A szállásokon mindenki saját maga jelentkezik, a jelentkezettek névsora a szállásokon le lesz adva.  
A szállások: 
Székesfehérvár Kollégium: József Attila Kollégium, Széchenyi u. 13. 
Csákvár turistaház: Öreg tölgy turistaszálló, Szent Mihály tér  
Csákberény turistaház: Csákberény, Református parókia, Bajcsy Zs. u. 12. (saját felszerelés szükséges!) 
Csákvár tornaterem: Sporttelep, Vöröskapu u. 14. 
A szállásokat pénteken 19 órától lehet elfoglalni és vasárnap reggel 9-ig el kell hagyni. 
 

Egyéb 

 

 A versenyközpont magánterületen fekszik, a rét nagy részének használatára engedélyt kap-
tunk, de kérjük, fokozottan figyeljetek a területre, annak tisztaságára. 

 A versenyközpontban mindkét nap óvoda üzemel, vasárnap gyerekversennyel várjuk a legfi-
atalabbakat. 

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

 Versenyorvos mindkét nap a célban található. 

 A versenyzők ingyen látogathatják a Gróf Merán Fülöp Erdészeti és Vadászati Múzeumot és a 
csákberényi Helytörténeti Kiállítást mindkét nap 14:00 és 17:00 óra között. 

 A versenyen mindennemű kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség előzetes engedélyé-
vel folytatható.  

http://result.hu/
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 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 
 

Zöldüljön végre a zöld sport! 

 
Az Országos Egyesületi Váltóbajnokság és a Normáltávú Országos Egyéni Bajnokság a „Zöldüljön végre a 
zöld sport” program partnerrendezvénye.  
A tájékozódási futók természetet szerető, környezetüket tisztelő sportemberek. A program célja, hogy tu-
datosan odafigyelve csökkentsük a tájfutó rendezvények által okozott környezeti terhelést. Szeretnénk 
elérni, hogy minél többen utazzanak tele kocsival/telekocsival a versenyekre, valóban szelektíven gyűjtsük 
a szemetet, kevesebb műanyagpohár fogyjon a frissítésnél, kevesebb papírt használjunk – pl. eredmény-
közlésnél –, és ha mégis, akkor válasszuk az újrahasznosítottat.   
A büfében legyen vegetáriánus választék is, és műanyag helyett papírtányér. 
Tarts velünk, hozd magaddal a versenyre biztosítótűt, saját poharat és kérünk, hogy vidd haza a szeme-
tedet.  Köszönjük! 

Országos Egyesületi Váltóbajnokság 
 

Rendezéstechnikai kérdések 

 
Egy egyesület több váltót is indíthat, ekkor az a megkötés érvényes, hogy azonos korcsoportúak egy egye-
sületen belül – ameddig lehetséges – azonos helyen nem futhatnak.  
A korcsoportok futási helyének részleges korlátozása.  

 A Férfi és Női kategóriában az 1-3. futó helyén szabadon választható az FN 14-16-18 korcso-
portok helye, míg a 4-5. futó helyén az FN 20-21 kategóriák futhatnak.   

 A 20 és 21-es korcsoport pályái egyenértékűek. 

 A 4 fős szenior váltók esetén az 1-2. futó helyén a két idősebb, míg a 3-4. futó helyén a két 
fiatalabb korcsoportú versenyző fut. Az 1-2., illetve a 3-4. futók pályái legyenek egyenértékűek.  

 Az együttfutások elkerülése végett farsta és szakaszkombinációs pályákat alkalmaztunk.  
A versenyformák leírását a Versenyszabályzat tartalmazza.  
 

Váltó-összeállítások leadása 

A váltók név szerinti összeállítását, a csapattagok futási sorrendjét és pályáit legkésőbb október 14-én, pén-
teken 20.00 óráig le kell adni, azon a későbbiekben csak indokolt esetben, az ellenőrzőbíró engedélyével 
lehet változtatni. A rendezők munkáját megkönnyítendő, kérjük, aki tudja, adja le minél hamarabb a csapa-
tok összeállítását.  

Mivel az Entry ezt a versenyformát nem tudja kezelni, a csapatösszeállításokat e-mailen a 
tabanispartacus@gmail.com  címre küldjétek!  A kapott információkat bizalmasan kezeljük! 
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Rajt 

Tömegrajtok: 
11:00  F230 
11:10   Női, F170 
11:20   N150, N120 
11:30   Férfi 
 
A térképrajt 100 m-re van, a térképrajtig vezető szalagozás követése kötelező!  

Az összetekert térképet a tömegrajttal induló versenyzők kézbe kapják. A térkép csak a rajt után bontható 
ki! A térképet a rajtszám és kategória alapján kapjátok, ezt mindenki ellenőrizze. Kérjük erre fokozottan 
figyeljetek! 

A jobb követhetőség érdekében a rajtszámokhoz matricákon adjuk a kategória feliratot, amelyet minden 
versenyzőnek magának kell a rajtszámon kijelölt helyre felragasztania (lásd a mellékletet). 

A rajtszám viselése kötelező!  

 

Pályaadatok 

 
       

 
Táv/Szint/Pont 
[m]   [m]  [db] 

 
Táv/Szint/Pont 
[m]   [m]  [db] 

Női  Férfi  

14 2500/130/13 14 3200/160/13 

16 2800/145/14 16 3600/190/17 

18 3100/165/16 18 4900/345/23 

20-21 4100/240/22 20-21 6300/380/26 

    

N120  F170  

35 3700/205/18 35, 40 4900/325/21 

40 3400/190/17 45, 50 4200/260/16 

45 3200/175/17   

    

N150  F230  

45 3100/145/14 50, 55 4000/265/18 

50 2900/130/14 60, 65 3300/200/16 

55 2700/125/13   

 

Átfutás, befutás,váltás 

 

A célterület közelében minden versenyző érinti az átfutópontot, ami után egy 200 m hosszú kötelező sza-
kaszt teljesít. Az átfutásokat csak tájékoztató jelleggel mondjuk be, azok figyelése a csapatok feladata! 

Az átfutás után a célig az F170 és Férfi váltókban futóknak kb. 10-13 perces, míg a többi kategóriában fu-
tóknak kb. 5-10 perces kis köre van hátra.  

A váltásra várakozó versenyző veszi fel az összetekert térképet, melyet kibontania tilos!  A váltás kézráütés-
sel történik, a térképet a kiinduló versenyző csak ezután bonthatja ki, és nézheti meg. 
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A befutó versenyző a váltás után érinti a célvonal mögött néhány méterre elhelyezett céldobozt.  Szoros 
befutó esetén a célvonalon áthaladó test síkja dönt, függetlenül a céldoboz érintésének sorrendjétől. 

A befutó versenyzőknek kötelezően le kell a térképet adniuk. 

 

Nem bajnoki kategóriák 

Rajt távolság:  0 m/0 m szint  

Rajtdobozos indítás lesz. A versenyzők 11:40-tól folyamatosan rajtolhatnak 1 perces időközönként 12:40ig. 

Pályaadatok: 

 

Kategória 
Táv/Szint/Pont        
[m]   [m]  [db] 

Kategória 
Táv/Szint/Pont        
[m]   [m]  [db] 

F10D 
2200 (2900)/65 

(80)/7 N12C 2300/90/9 

F12C 2300/90/9 N14B 2400/130/11 

F14B 2400/130/11 N50B 2400/130/11 

F21Br 3800/220/13 NySz 
2200 (2900)/65 

(80)/7 

F40B 3800/220/13 NyK 2300/90/9 

NyTH 3800/220/13 NyTR 2400/130/11 

 
Az alábbi kategóriákat az alacsony nevezési létszám miatt összevontuk: 

F15-18C=>NyK; F21B=>F21Br;F50B=>NyTH F70B=>NyTR; N15-18C=>NyK; N18B=>NyTH; 
N21B=>NyTH;N21Br=>NyTH,N40B=>NyTH; N50B=>NyTR;  

Továbbá jelentkezők hiányában megszüntettük az F18B, F60B, N10D, N60B és N70B kategóriákat. 
 
Aki módosítani szeretné a kategóriáját, október 10-ig jelezheti az alábbi címen: 
tabánispartacus@gmail.com 
 

Eredményhirdetés 

Eredményhirdetés a versenyközpontban, tervezett időpontja: 15:30 óra.  

A bajnoki kategóriák 1−3. helyezettjei érem- és tiszteletdíjban részesülnek. 

Nem bajnoki és nyílt kategóriák 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, azokban a kategóriákban ahol 
legalább 5 fő indul. 

 

 

 

 

mailto:tabánispartacus@gmail.com
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Országos Normáltávú Egyéni Bajnokság 
 

Rajt 

 
0-idő: 10.00  

A célból a rajtba kék-sárga szalagozás vezet, távolsága: 1700 m / 120 m szint.  

A rajtban a jelentkezéskor kapott rajtszámot viselni kell!  

A versenyzők 4 perccel a tényleges rajtjuk előtt állnak be a rajtba! Térképfelvétel a rajt pillanatában lehet-
séges (repülőrajt). A térképrajtig vezető szalagozás követése kötelező!  

Az F80A kategória indulóit autóval kivisszük a rajtba.  
A rajtban hagyott ruhákat rendszeresen visszaszállítjuk. 

 

Karantén 

 
Az esélyegyenlőség biztosítása mellett a rendezőség igyekszik a legkevesebb kényelmetlenséget okozni a 
versenyzőknek, ezért vegyes, cél- és rajtkarantént alkalmazunk: a célterületen levő karantént a befutó ver-
senyzők 170 percig nem hagyhatják el.  

Egy rendezvénysátor, melyben a büfé üzemel, a célkarantén területén kerül felállításra. Itt állíthatók fel a 
csapatsátrak is. Korán beérkezőknek célszerű meleg váltóruhát bekészíteniük a célkaranténba. 

A célkarantént minden induló versenyzőnek 50 percig el kell hagynia. A rajtkarantén a parkoló területe, 
melyet időben el kell hagyniuk a versenyzőknek ahhoz, hogy időben kiérjenek a rajtba. A rajtkaranténban is 
biztosítunk sátrat és megfelelő számú mobil WC-t. Csapatsátor felállítható a parkolóban is. 

A rajtkaratén (parkoló) és célkarantén (büfésátor, egyesületi sátrak, befutó területe) közötti átjárás tilos 
170 percig! 

A karantén a nem bajnoki kategóriák indulóira is vonatkozik!  

Rossz időjárás esetén a verseny elnöke a versenyzők egészségére tekintettel a karantént eltörölheti, amiről 
a csapatvezetőket jelentkezéskor tájékoztatja. 

Mindenkitől sportszerű versenyzést kérünk! 
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Pályaadatok 

 

Kategória 
ONEB Bajnoki kategóriák 

Kategória 
ONEB Bajnoki kategóriák 

táv [km] szint [m] pont [db] táv [km] szint [m] pont [db] 

F14E 5,2 275 15 N14E 3,3 70 12 

F16E 6,5 320 15 N16E 4,9 230 15 

F18E 7,9 415 17 N18E 5,6 255 16 

F20E 10,3 545 19 N20E 6,4 345 13 

F21E 14,4 700 28 N21E 9 440 18 

F35A 8,8 385 23 N35A 5,5 300 13 

F40A 8,1 370 18 N40A 4,8 245 12 

F45A 6,7 355 17 N45A 4,3 220 11 

F50A 5,6 280 15 N50A 4,1 155 11 

F55A 5,2 235 16 N55A 3,2 130 10 

F60A 4,7 200 14 N60A 2,5 80 10 

F65A 4,1 140 13 N65A 2 55 8 

F70A 3,5 135 12 N70A 1,7 50 8 

F75A 2,2 55 9         

F80A 1,6 25 6         

Kategória 
ONEB Nem bajnoki kategóriák 

Kategória 
ONEB Nem bajnoki kategóriák 

táv [km] szint [m] pont [db] táv [km] szint [m] pont [db] 

F10D 4,2 80 6 N10D 4,2 80 6 

F12C 2,6 70 9 N12C 2,5 60 8 

F15-18C 4 135 11 N15-18C 2,6 70 9 

F21Br 4,7 200 13 N21Br 3,8 130 11 

NyK 2,6 35 10 NyT 4,2 200 13 

NySz 4,2 80 6         

Frissítő 

 
A következő kategóriáknak lesz frissítőpontjuk (frissítőpontok helye a pálya %-ában): 

Kategória 1. frissítő 2. frissítő 3. frissítő 

F16E 66%     

F18E 59%     

F20E 47% 79%   

F21E 34% 62% 80% 

F35A 57%     

F40A 58%     

F45A 64%     

N21E 69%     

Az 1. és 2. frissítőponthoz igény szerint egyéni frissítőket is ki tudunk vinni. A 3. frissítőpontnál csak vizet 
helyezünk ki. 

Az egyéni frissítők 9:00 óráig adhatóak le a célban, az erre kijelölt helyen. 
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Eredményhirdetés 

 

Eredményhirdetés a versenyközpontban, tervezett időpontja 15:30 óra.  

A bajnoki kategóriák 1−3. helyezettjei érem- és tiszteletdíjban részesülnek. 

Nem bajnoki és nyílt kategóriák 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, azokban a kategóriákban ahol 
legalább 5 fő indul. 

A bajnoki kategóriákban induló legidősebb női és férfi versenyző  különdíjat kap. 

Az Országos Normáltávú Egyéni Bajnokság eredményhirdetése után közvetlenül kezdődik az MTFSZ szer-
vezésében a 2016. évi Magyarország Összetett Egyéni Bajnoka cím eredményhirdetése. 
 
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk! 
 

TABÁNI SPARTACUS SKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

12 

 

Csákberény és a Versenyközpont 
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OEVB célterület 

 

ONEB célterület 
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OEVB Rajtszám matrica nélkül és matricával 

 


