
Hegyvidék kupa és  
Budapest középtávú bajnoksága 

2011. március 26. 
Versenyértesítő 

A Hegyvidék SE MOM Tájfutó Szakosztálya szeretettel köszönti a benevezett  

versenyzőket és kísérőiket. 

Versenybíróság:  Elnök: Borosznoki László 

 Pályakitűző: Kisvölcsey Ákos (1. futam), Zsebeházy István (2. futam) 

 Ellenőrzőbíró: Vajda Zsolt 

 SI: Bossánszky Ákos, Oszlovics Ádám, Ronkai György 

A verseny időpontja: 2011. március 26. (szombat) 

Versenyközpont: Pilisborosjenő, önkéntes tűzoltóság udvara 

A verseny formája: Minden kategóriában kétfordulós (az első futam regionális rangsoroló, a második nem 
rangsoroló), rövidített középtávú, egyéni tájfutó verseny. 

Megközelítés: A 10-es útról az ürömi elágazásnál, Üröm felé majd, kb. 800 méter után balra 
Pilisborosjenő irányába kell letérni. 

 



Jelentkezés: 26-án 9 óráig a versenyközpontban. 
 Helyszíni nevezés, módosítás a nyílt kategória kivételével csak az üres helyekre. 

Nyílt kategória: A nyílt (könnyű) kategóriába a helyszínen is lehet nevezni; nevezési díj: 600 Ft/fő. Az 
időméréshez itt is az SI-t használjuk. A pályát a rajtban a versenyzők saját időből, 
maguknak rajzolják be. Eredményhirdetést nem tartunk. 

„0”-idő: 1. futam: 9.30,    

 2. futam: 11.30 

Cél-rajt távolság: 1. futam: 300m / 30 m szint 

 2. futam: 250 m / 30 m szint, kék-fehér szalagozással 

Térkép: 2009-ben készült, 2011-ben felülvizsgált, méretaránya 1:7500 / 5 m. A térképek vízálló  

tintasugaras nyomtatóval készültek, nem fóliázottak, fólia a rajtban kapható. 

Szimbólok a térképen, pótszimból a rajtban található.  

                     

Időmérés: A versenyen a SPORTident rendszert használjuk; dugóka a helyszínen bérelhető, bérleti 
díja 200 Ft/fő/nap dugókánként. Amennyiben az SI doboz nem működik, a térkép szélére 
kell lyukasztani, és a lyukasztást a kiolvasáskor bemutatni. 

Cél: A cél nem a vk-ban lesz; a cél–vk távolsága 250 m. A dugókák kiolvasása a vk-ban 

történik, kérjük, senki ne feledkezzen meg róla. 

 A térképeket mindkét futam után le kell adni! A leadott térképeket a verseny végén lehet 
elvinni. 

Vadászrajt: A Budapest-bajnokságon a második fordulót az első futam eredményei alapján 

vadászrajtos formában rendezzük. 

A vadászrajtos versenybe az kerülhet be, aki az első pályát 45 perces időn belül 
teljesítette, és legkésőbb 11 óráig a versenyközpontban kiolvasott! A többi versenyző a 
vadászrajt végén kétperces időközökkel indulhat. A Hegyvidék kupa résztvevői mindkét 
fordulóban a rajtlista alapján előre megadott időben indulnak. 

A második futam előtt a rajtlistát a versenyközpontban függesztjük ki.  

0-tól rajtolnak: F21A, F40, F55, N16A, N50 

10-től rajtolnak: F18A, F65, N40 

20-tól rajtolnak: F50, F70, N60 

30-tól rajtolnak: F14A, F35A, F60, N21A 

Ez azt jelenti, hogy ha pl. az F21A-ban a győztes ideje az első futamon 21:38, a második 
helyezetté pedig 23:12, akkor a vadászrajton az első 01:38-kor, a második 03:12-kor 
indul stb.; ha az F50-ben az első forduló győztesének ideje 18:44, a másodiké pedig 
20:09, akkor a vadászrajton az első 28:44-kor, a második 30:09-kor indul stb. 

A második futamban a beállás 6 perccel a tényleges rajt előtt. A első kordonnál levő óra 
a beállás idejét mutatja: aki pl. 22:47-re rajtol, az 22-kor lép be. 

Az eredményeket a befutási sorrend adja. 

Eredményhirdetés: Kb. 13 órakor a versenyközpontban.  

Díjazás: Az utánpótlás kategóriákban és FN21A-ban az 1–3. helyezett éremdíjazásban részesül; 
a többi kategória dobogósai oklevelet kapnak. 

Egyéb: 

 A terepen sok felhagyott bánya található! Kérünk mindenkit, hogy különösen 
figyeljen oda, senki ne próbáljon meg a sziklafalakon lemászni, vagy leugrani! A 
térképen pontosan jelöltük a veszélyes részeket (áthatolhatatlan sziklafal). 

 A kevés nevező miatt a következő kategóriákat vontuk össze: F16 -> F18, F20 -> F21A, 
F45 -> F40, N14A -> N16A, N20 -> N21A, N45 -> N40, N55 -> N50 és N65 -> N60. Az 



eredmények alapján kihirdetjük az N14, F16, F20 kategóriákban is a Budapest-bajnokság 
dobogósait. 

 Parkolni a versenyközpontban, illetve előtte az út szélén csak a kijelölt helyen, a 
rendezők utasításait betartva szabad. Kérjük ne a falu utcáiban parkoljatok! 

 A befutó versenyzők frissítőt kapnak. A vk-ban büfé üzemel. 

 Kutyával a terepre kimenni szigorúan tilos! 

 Kérjük, használjátok a kihelyezett toalettet. 

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

 

Pályaadatok: 

 
 1. futam 2. futam  1. futam 2. futam 

F12B 1500/35/7 1510/60/7 N12B 1500/35/7 1510/60/7 

F12BP 1500/35/7 1510/60/7 N12BP 1500/35/7 1510/60/7 

F14C 1700/50/6 1700/65/8 N14C 1700/50/6 1700/65/8 

F14A 1700/70/10 1700/65/12    

   N16A 2100/70/9 2100/80/14 

F18A 2500/100/11 2770/105/16   

F18C 2050/60/9 2120/75/10   

F21A 2900/140/11 3050/120/20 N21A 2700/80/10 2600/100/16 

F21B 2700/120/13 2800/100/16   

F21C 2050/60/9 2120/75/10 N21C 2050/60/9 2120/75/10 

F35A 2500/80/11 2800/115/19   

F40 2400/80/11 2700/110/16 N40 2100/70/10 2200/90/15 

F50 2350/70/11 2500/110/13 N50 2000/65/11 2100/90/12 

F55 2300/105/10 2500/85/12    

F60 2200/90/9 2200/80/15 N60 1900/70/11 1950/75/12 

F65 2050/85/9 2100/65/13    

F70 1950/80/10 2030/55/13 Nyílt 1550/50/6 1600/55/7 

 

 
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk.  
 

Hegyvidék SE – MOM tájfutó szakosztály 


