
MOM Kupa 
Versenyértesítő 

A Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztálya szeretettel köszönti a benevezett  
versenyzőket és kísérőiket a 2012. évi MOM Kupán. 

 

Versenybíróság:  Elnök: Borosznoki László 
 Pályakitűző: Mets Márton 
 Ellenőrzőbíró: Vajda Zsolt 
 Jelentkezés: Borosznoki Zita 
 SI: Bossánszky Ákos 

A verseny időpontja: 2012. szeptember 29. 

A verseny formája: egynapos, nappali, egyéni, regionális rangsoroló, rövidített középtávú verseny.  

Versenyközpont, cél: Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő Központ. A cél a sportcsarnok mellett található a 
főbejárattól 300 m-re, narancssárga szalagozás mentén. 
A tábor területének használatáért díjat (200 Ft/fő) kell fizetni; az összeg a jelentkezéskor 
számla ellenében fizetendő. 

Parkolás: A főbejárat előtt, illetve a kisvasút sínje melletti murvás út szélén a KRESZ szabályai 
szerint. 

Jelentkezés: szombat reggel 8.30–9.30-ig a célban. 
 Helyszíni nevezés, módosítás a nyílt kategóriák kivételével csak az üres helyekre. 

„0”-idő: 10.00 óra 

Pályaadatok: N10C -   1,1 km 
 F12C, N12C -   1,4 km 
 F16, F35 -   3,6 km 
 F45, N16, N35 -  2,7 km 
 N21B -   3,3 km 
 F21B -    4,1 km 
 F60, F70, N50 -  1,7 km 
 Nyílt -    2,0 km 

Cél-rajt távolság: 50 m  

Térkép: 1:4000 / 2,5 m méretarányú sprintjelkulccsal készült, 2012-ben felülvizsgált. A térkép 
tintasugaras nyomtatóval előállított, A4-es méretű. Genotherm fólia a rajtban kérhető. 
Szimbol a térképre nyomtatva 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 célban bemutatni. 

Nyílt kategória: A nyílt kategóriába a helyszínen is lehet nevezni; nevezési díj: 600 Ft/fő. A rajtolás 
tetszőleges időben, rajtdobozzal történik. A pályákat a versenyzők saját időből, maguknak 
rajzolják be. Az időméréshez itt is az SI-t használjuk. 

Eredményhirdetés: 12 órakor a célban. Az 1–3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

Egyéb: A versenyközpontban öltözési és mosakodási lehetőséget biztosítunk. 
A befutó versenyzők frissítőt kapnak. 
A tábor területén erdőművelési munkák miatt a fedettség helyenként kissé megváltozott, és 
új fakihordó utak keletkeztek, melyeket a térkép nem mindig ábrázol. 
A tábor betonozott útjain autóforgalom lehetséges, mindenki figyeljen oda! 
A terület egyes részein más rendezvény zajlik. Ezeket a részeket lila sraffozás jelöli, és 
tilos itt átfutni. 



További információk (rajtlista, pályaadatok): http://www.mom-o.hu  
A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

 
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk.  
 

Hegyvidék SE – MOM tájfutó szakosztály  


