
VIII. Tájfutó Maraton 
2012. március 10-11. 

versenykiírás 

Rendező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
 
Versenybíróság:  
Elnök: Palumbi Edit 
Titkár: Pózna Anna 
Pályakitűző: Palumbi Edit 
Ellenőrző bíró: 1. nap Somlay Gábor, 2. nap Somogyi Lajos 
 
Versenyforma: első nap nappali rövidtávú prológ, második nap hosszútávú egyéni verseny, amely egyben 
Veszprém megye hosszútávú bajnokságaként kerül megrendezésre. Mindkét nap regionális rangsoroló, napi 
eredményhirdetéssel. 
 
Térkép: első nap 1:5000 méretarányú 2012-ben felülvizsgált városi parktájfutó térkép, második nap 1:10 
000 ill. 1:15000-es méretarányú 2010-ben felülvizsgált tájfutó térkép 
 
Terepek: Az első napi rövidtávú prológra új terepen, Székesfehérvár egyik parkos részén kerül sor, a 
második napi hosszútávú versenyre pedig Alsoperén. 
 
Nevezés: ecitajfut@gmail.com 
 
Nevezési határidő: 2012.03.04.  
 
Kategóriák a prológon: FN10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, nyílt 

 
Kategóriák a Tájfutó Maratonon egyben Veszprém megyei hosszútávú bajnokságon: maratoni bajnoki 
kategóriák: FN18, 21, 35 hosszított normál távú bajnoki kategóriák: 12, 14, 16, 40, 45, 50, 55, 60, 65, F 70, 
75, 80, egyéb nem rangsoroló kategóriák: FN10 (szalagos), nyílt kezdő, nyílt technikás rövid (5 km), nyílt 
technikás hosszú (8 km) 
 
Nevezési díjak: FN10 kategóriában: ingyenes, FN12-18 kategóriában: 500 Ft/fő/nap, FN21-től: 800 
Ft/fő/nap 
 
Határidő után új nevezést ill. kategória módosítást, csak az üres helyek illetve a rendelkezésre álló térképek 
erejéig tudunk elfogadni. 
 
A versenyt a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. Akik saját dugókával 
rendelkeznek, kérjük nevezéskor a dugóka sorszámát megadni! Jelentkezéskor kell befizetni a dugóka 
bérleti díját. A dugókabérlés FN 14-ig ingyenes a többi kategóriában 200 Ft/fő/nap. A dugóka elvesztése 
esetén az eszköz pótlásának költsége, 10000 Ft fizetendő. 

Tervezett "0" idő: 1. nap 16:00 2. nap 11:00 

Díjazás: A prológon a kategóriák első helyezettjei tiszteletdíjat kapnak, a Tájfutó Maratonon, amely egyben a 
Veszprém megyei hosszútávú bajnokság is, a rangsoroló kategóriák 1-3. helyezettjeinek éremdíjazást 
biztosítunk, a Maraton kategóriák győztesei elnyerik a verseny vándorkupáját, amelyet egy évig őriznek. 

Egyéb: 

- Versenyértesítőt és a rajtlistát az Interneten tesszük közzé, a verseny előtt 4 nappal. 
- A befutott versenyzők frissítőt kapnak.  
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A célban minden elindult versenyző köteles 

lejelentkezni. 
- Gyermekverseny vasárnap a cél közelében lesz. 
- A versenyen bármilyen kereskedelmi tevékenység csak a versenybíróság előzetes engedélyével 

folytatható. 

Információk: Palumbi Edit, Tel: 20/3743939 e-mail: ecitajfut@gmail.com 
Támogatók: Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség, Heilig Géza parképítés, Zöldbolt.hu, Verga Zrt. 


