
68. ŐSZI SPARTACUS KUPA  

2020. november 7-8.  

Gánt, Pap-völgy 

 

ÉRTESÍTŐ 

RENDEZŐK Rendező Szerv: Tabáni Spartacus SKE 

Elnök:   Lengyel Ádám 

Elnökhelyettes: Bujdosó István 

Titkár:   Németh Luca 

Ellenőrzőbíró:   Sőtér János 

SI:   Józsa Gábor 

Pályák:  1. nap: Bakó Áron 

  2. nap: Liszka Krisztián 

Térkép:   Sulyok Ábel, Bakó Áron, Liszka Krisztián 

VERSENYKÖZPONT Vértes-hegység, Pap-völgy 

GPS versenyközpont: 47.395417, 18.368556 

GPS parkoló: 47.383554, 18.379822 

Autóval: Gánt Csákvártól távolabb eső végénél kell jobbra letérni a műútról. A 

letérés helyét bójával és táblával is jelezzük. Innen a parkoló 400 méterre 

található. Kérjük tartsátok be a parkoltató személyzet utasításait! 

A parkolótól a versenyközpont 2200 méterre található.  

A parkolóból egy kb. 55 férőhelyes "kisvonat" fog közlekedni az eredetileg 

tervezett parkoló és az újonnan kijelölt parkoló között. Ennek nem lesz konkrét 

menetrendje, folyamatosan közlekedik majd szombaton 8:30-tól (vasárnap 7:30-

tól) a verseny végéig. 

A kisvonaton lehetőleg az egy kocsival érkezők üljenek egymás mellett, és 

mindenki viseljen már itt maszkot! 

A kisvonat végállomásától a VK 600 méterre található. Részletek az alább 

megtalálható térképrészleten olvashatók. 

Legközelebbi buszmegálló: Gánt, sportpálya 

VERSENYFORMA  Kétnapos, nappali, egyéni nemzetközi verseny, összetett értékeléssel, az első 

nap normáltáv, második nap középtáv. Az első nap egyben Budapest 

Normáltávú Bajnoksága, emellett az MTFSz fennállásának 50. évfordulója 

alkalmából szervezett Jubileumi Versenysorozat 5. – egyben záró – futama is. 
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JELENTKEZÉS, 
NEVEZÉS 

Szombat 9:00–11:00 óra között, illetve vasárnap 9:00–10:00 óra között a célban. 

Megkérünk minden csapatot, hogy jelentkezéskor csak a csapatvezető álljon sorba, 

viseljen maszkot, és tartsa be a megfelelő védőtávolságot a többi sorbanállótól. 

Helyszíni nevezést csak az üres helyekre, illetve nyílt kategóriákba fogadunk el! 

Módosítás a helyszínen: 500 Ft pótdíj/nap. Nyílt kategóriák nevezési díja a 

helyszínen: 1800 Ft/nap vagy 3500 Ft/2 nap. 

FIZETÉS Fizetés átutalással előre vagy készpénzben a helyszínen történhet. 

Számlaszám: MagNet Bank 16200199-11527224 

Kedvezményezett neve: Tabáni Spartacus SKE 

Az első nevezési határidő után közzétesszük a fizetési listát az MTFSz Adatbankban, 

melyet mindenki leellenőrizhet 2020. 10. 30-ig. 2020. 10. 31-én kiállítjuk a korrigált 

fizetési lista alapján minden egyesület nevére a számlát. 

Ezután arra kérünk minden egyesületet, hogy a nevezési díját egyben utalja át 

legkésőbb 2020. 11. 03. éjfélig, a kiállított számla alapján! A kedvezményes (korai) 

nevezési díj csak akkor érvényes, ha a leadott nevezés mellett az utalás is 

megérkezik 2020. 11. 03-ig. 

Utalás után a nevezés lemondására, pénz visszafizetésre már nincs lehetőség. 

Abban ez esetben, ha új induló jelentkezik a versenyre (új nevezőként) és így 

kompenzálási lehetőség van, az természetesen megtörténik. 

2020. 11. 03. éjfélt követően már csak helyszíni, készpénzes fizetésre van 

lehetőség, a helyszíni nevezési árakon. 

HELYSZÍNI 
NEVEZÉSI DÍJAK 

 

 M/W -14 és 65- M/W 16-60 Nyílt 

1 nap 2 nap 1 nap 2 nap 1 nap 2 nap 

MTFSZ 
versenyengedéllyel 

2800 Ft 5400 Ft 4000 Ft 7400 Ft 1800 Ft 3500 Ft 

MTFSZ 
versenyengedély nélkül 

3400 Ft 6600 Ft 4600 Ft 8600 Ft 1800 Ft 3500 Ft 
 

"0" IDŐ: 1. nap  11 óra 

2. nap  10 óra  

CÉL–RAJT 
TÁVOLSÁG: 

Mind a két versenynapon 2 rajt lesz. 
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1. nap:  Rajt 1: 3150 / 170 m (M16B, M18B, M20A, M21A, B, M35A,  

   M40A, M45A, M50A, M55A, W18B, W20A, W21A) 

    sárga-fekete szalagozás 

  Rajt 2: 1200 / 65 m (összes többi kategória) 

    kék-fehér szalagozás 

2. nap:  Rajt 1: 3150 / 170 m (1. napi Rajt 1-es kategóriák, kivéve az M55A) 

    sárga-fekete szalagozás 

  Rajt 2: 150 m (összes többi kategória) 

    kék-fehér szalagozás 

 

 



4 

PÓTSZIMBÓL A pótszimbólok a versenyközpontban lesznek kihelyezve (szimbólok a térképre is 

nyomtatva vannak). Hogy csökkentsük a szemét mennyiségét, celluxot nem 

biztosítunk, ne felejtsétek otthon a szimbóltartótokat. 

TEREP, TÉRKÉP Tipikus vértesi, középhegységi terep. A domborzat meglehetősen részletgazdag, az 

oldalak völgyekkel szabdaltak, néhol meredekek és sziklásak. A növényzet 

általánosan jól futható, a zártabb erdőkben előfordul sűrűbb növényzet is, a nyílt 

részek viszont mindenhol igen jól futhatók. Alább látható néhány térképrészlet 

ízelítőnek. 

A térkép 2020-ban lett felülvizsgálva. 

A térkép 1:15 000 méretarányú és 305×305 mm méretű az 1. napi M21A 

kategóriának. 1:15 000 méretarányú és A4 méretű az 1. napi M18B, M20A, M35A és 

W21A kategóriáknak. 1:10 000 méretarányú és 305×305 mm méretű az 1. napi 

M14B, M16B, M21B, M40A, M45A, M50A, M55A, M60A, W16B, W18B, W20A, 

W21B, W35A, W40A kategóriáknak. A többi első és az összes második napi térkép 

1:10 000, A/4. 

Alapszintköz 5 méter 

         

KATEGÓRIA 
ÖSSZEVONÁSOK 

Kategória összevonásokat nem alkalmazunk. 

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a M/W 70, 75 és M80 kategóriák kivételével 

minden kategóriában csak akkor hirdetünk eredményt, ha legalább 5 fő indult a 

versenyen. 

NYÍLT KATEGÓRIÁK Nyílt kategóriákban is lesz rajtlista (tehát nem lesz szabad rajtolás), ugyanakkor 

ezekben a kategóriákban az üres helyeken kívül is ki tudunk adni rajtidőt a 

helyszínen, nincs korlátozva a résztvevők száma. A rajtoltatás külön beléptetéssel, 

rajtdobozzal történik. 
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PÁLYAADATOK  
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FRISSÍTŐ 1. nap a fenti táblázatban jelölt kategóriák pályáiban lesz frissítő pont. A frissítőn 

egyszer használatos eldobható pohárba vizet biztosítunk. Egyéni frissítő 

kihelyezésére nincs lehetőség. 

PONTÉRINTÉS A versenyt a SPORTIdent elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. A 

dobozok AIR+ üzemmódban működnek majd. Ha az Air dugóka nem jelez 

vissza, akkor a szabályok szerint hagyományos módon be kell dugni a dugókát a 

dobozba! Amennyiben a doboz semelyik esetben nem jelez vissza pontérintéskor, 

akkor a térképre kell lyukasztani. Az ellenőrző pontokon narancssárga-fehér bóják 

lesznek. Saját dugókával nem rendelkezők számára a helyszínen 300 Ft/futam 

áron hagyományos, 600 Ft/futam áron Air dugókát biztosítunk. 

EREDMÉNYKÖZLÉS A versenyközpontban online 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 http://result.hu-t kell beírni. Itt a 

verseny egyszerűsített honlapját éritek el, ahonnan egy kattintással el tudtok 

navigálni az online 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.  

SZÁLLÁS Öreg Tölgy Turistaszálló, 8083 Csákvár, Szt. Mihály tér 10. - 2700 Ft/fő/éj  

Csákvár Sportcsarnok (Tornaterem), 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. - 

1000 Ft/fő/éj 

GYEREKVERSENY, 
ÓVODA 

Gyerekverseny szombaton 11–14 óra között, vasárnap 10–13 óra között, 

jelentkezés a célban (a verseny célja mellett).  

Két kategória lesz: hosszú és rövid. Minden résztvevő ajándékot választhat. 

Óvoda a fokozott járványveszély miatt nem lesz. Nem tudunk garantálni rossz 

idő esetén elég nagy helyet a sátorban a távolságtartásra, és a játékokat sem 

tudjuk megfelelően fertőtleníteni. 

EREDMÉNYHIRDETÉS Az eredményhirdetés a járványhelyzetre való tekintettel elmarad, a díjakat 

egyénileg adjuk át a célsátornál. A dobogósokat a szpíker szólítja, amint megvan 

az adott kategória végeredménye. 

Díjazás: Az 1–3. helyezetteknek érem, a győzteseknek tiszteletdíj. 

Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. 
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Budapest Bajnokság: M/W 21A; 20A; 18B; 16B; 14B; 35A; 40; 45; 50; 55; 60, 

65; 70; 75; M 80, 85 kategóriákban. A Budapest Bajnokság díjazására egy 2021. 

első felében rendezendő gála keretében kerül majd sor. 

Jubileumi Versenysorozat: ennek eredményhirdetésére a szombati 

versenynapon került volna sor, de a járványhelyzet miatt az eredményhirdetést 

végül egy későbbi időpontban, ünnepélyes keretek között tartják meg a 

szervezők. 

HULLADÉK A verseny során képződött hulladék elszállítása (a térfogata miatt) egyre nagyobb 

problémát okoz. Kérjük, a hulladékhegyek csökkentése érdekében: 

• Mindenki hozzon saját poharat/kulacsot! 

• A Versenyközpontban szemétgyűjtés nem lesz, megkérünk mindenkit, 

hogy vigye haza a megtermelt hulladékot! 

• Zöldüljön a zöld sport! 

JÁRVÁNYÜGYI 
INTÉZKEDÉSEK 

• A 464/2020 (X.22.) számú Kormányrendelet értelmében (és az MTFSz 

álláspontjának megfelelően) megkérünk mindenkit, hogy a verseny előtt 

és után a célterületeken viseljen maszkot! (Tehát a versenyre való 

készülődés / átöltözés előtt, illetve a verseny után, miután már átöltözött). 

A kormányrendelet értelmében a rendezőség felelőssége, hogy a 

maszkot nem viselőket kizárja a rendezvény látogatásáról. Reméljük 

ilyenre nem kerül sor. 

• A versenyközpontban több helyen és a rajtban kézfertőtlenítő áll a 

résztvevők rendelkezésére. Ezeket használjátok minél gyakrabban! 

• A rajtban és a versenyközpontban (jelentkezéskor, a büfében és 

kiolvasáskor is) törekedjetek a megfelelő (1,5 méteres) védőtávolság 

betartására! 

• A befutó versenyzőknek a frissítőt két, megfelelő védőfelszerelésben lévő, 

rendező fogja osztani. Frissítőt csak saját pohárba/kulacsba adunk! 

• A versenyközpontban a lehető legkevesebb időt töltsétek, csökkentve 

ezáltal is a fertőzésveszélyt. 

• A büfében vásárolt ételeket lehetőleg a saját csapatsátratoknál 

fogyasszátok el. Ha mégis a büfésátorban maradtok, lehetőleg csak az 

étel elfogyasztásáig tartózkodjatok ott, versenyzők, csapatok lehetőleg 

oda ne telepedjenek le! 

• Kerüljétek a kézfogásokat, lehetőleg zsebkendőbe tüsszentsetek és 

köhögjetek. 

• Aki bármilyen betegség tüneteit tapasztalja magán, maradjon otthon! 
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EGYÉB • a térkép vízálló papírra lesz nyomtatva; 

• a célban Robi büféje vár hideg-meleg ételekkel, italokkal; 

• a versenyen minden kereskedelmi tevékenység engedélyköteles; 

• a verseny céljában mindkét nap versenyorvos található; 

• a vadállomány megóvása érdekében a terepre kutyát kivinni nem szabad, 

és kérjük a célterületen is pórázon tartsátok őket; 

• a célterületen, a parkoló területén, a terep bármely részén tilos a 

dohányzás, tűzrakás és nyílt láng használata; 

• ügyeljetek a célterület, a parkoló, a szálláshelyek és a versenyközpont 

létesítményeinek épségére, rendjére és tisztaságára; 

• a versenyen mindenki saját felelősségére indul; 

• a verseny mindkét napján filmforgatás lesz a versenyközpontban és a 

terepen; 

• a résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen 

készült képek, videó felvételek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat 

hiányában – a nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen belül az 

interneten is közzétehetőek. 

További információkért kövessétek a verseny hivatalos Facebook eseményét. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZŐSÉG! 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/343494663640430/

