
Gazdagrét kupa 

2019.06.12. 

Versenykiírás 

 A verseny időpontja: 2019. június 12. (szerda) 

 

Versenyközpont: 1118 Budapest, Gazdagrét, Csíkihegyek Általános Iskola 

(Csiki-hegyek utca 13-15), iskolaudvar. 
 

Bejárat a Rétköz utca felől, az oldalsó nagykapunál 

 

Verseny formája: Egynapos, nappali, egyéni, nem rangsoroló́ edzőverseny 
 

Rendezi: Tabáni Spartacus SKE 

Elnök: Németh Luca 

Pályakitűzők: Kálmán Imola, Zacher Noémi 
 

Nevezés: A helyszínen 15:00–18:00 

Nevezési díj: 700 Ft (Több pálya lefutása eseten a második pálya csak 300 Ft, 

harmadik pálya ingyenes) 

Dugóka bérlés 100 ft/dugóka a helyszínen. Egyesületen kívüli versenyzőknek az SI 

személyi igazolvány, vagy 10.000 Ft letet leadásával bérelhető 

Térkép: Méretarány: 1:5000 

Alapszintköz: 2m 

Pontmegnevezés a térképen lesz 

Rajt: 15:00-tól 18:00-ig (pályabontás 18:15-től) 
 

Pontérintés: A verseny időmérését SPORTident rendszerrel bonyolítjuk, 

a pontokon SI doboz és fehér-narancssárrga bója lesz. 

Pályaadatok: 

 

  Hosszú: 3900 m 

  Közepes: 2300 m 

  Rövid: 1700 m 

 Snooker pontbegyűjtő 

 



 Snooker pontbegyűjtő leírása:  

A térképen érthetően jelölve lesz, melyek a piros golyóknak megfelelő pontok, és melyek a színeseknek. A 

pontértéke a színeseknek melléjük lesz írva. A versenyidő 20 perc, minden újabb megkezdett perc 10 pont 

levonással jár. Nem lehet extra pontot kapni, ha valaki 20 percnél hamarabb ér be. Pontazonosság esetén a 

kisebb idő dönt. 

A pontbegyűjtés menete: Pirossal kell kezdeni, majd jön egy színes, aztán piros, aztán színes (a színes lehet 

mindig ugyanaz), egészen addig, míg az összes piros be lett gyűjtve. Ha valaki ezen túl van, akkor utána a 

színeseket kell begyűjteni, a legkisebb pontértékűtől a legnagyobb felé haladva. A versenyközpontban ki lesz 

függesztve egy bemutató térkép. Figyelem, ha valaki tudja a snooker szabályait kérjük az is a fentebb leírtak 

alapján fussa a snooker pályát. 

 

Megközelítés, parkolás: 

 

Gyalogosan érkezve a 8E, 108E-as, 139-es busz Kaptárkő utca megállójánál kell 

leszállni. Itt a Rétköz utca túloldalára átkelve, kb.150 méterre található a 

versenyközpont. 

Gépkocsival a Rétköz utcáról a Regős utcánál lehet a szervízútra kanyarodni. Itt 

parkolni is tudtok. 

Eredmények: Az interneten lesznek közzétéve néhány napon belül. 

http://www.tabanispartacus.hu oldalon, valamint az mtfsz.hu megfelelő felületén. 

 

Egyéb:  

A hosszú, a score pontbegyűjtő, valamint a közepes pálya átmegy a Hosszú-rétre. 

Ezeken a pályákon a Gazdagréti úton kell átkelni. 

Kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel keljen át a zebrán. 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

Kérjük, ügyeljetek a tisztaságra, szemetet ne hagyjatok magatok után! 

 

A forgalmas utak keresztezésekor fokozott figyelemmel haladjatok át! 

 

 
Minden versenyzőt szeretettel vár a Tabáni Spartacus! 

 
 

http://www.tabanispartacus.hu/
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