
5 fős váltó  
versenykiírás és értesítő 

 
 
Időpont: 2013. október 27. vasárnap 
 
Helyszín: Zirc, Pintér-hegy 
 
Rendező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
 
Versenybíróság: 
Elnök és pályakitűző: Hites Viktor 
Ellenőrző bíró: Engi Imre 
 
Versenyforma: 5 fős motala váltóverseny nemi és kor megkötés nélkül 
 
Terep: Jellegzetes bakonyi terep többnyire jól futható szálerdővel. 
 
Térkép: 1:10000-es méretarányú 5 méter alapszintközű 2013-ban felülvizsgált. Epson B300-as tintasugaras vízálló 
nyomtatóval készül a térkép, a papír anyaga nem vízálló. 
 
Pontmegnevezés: szimból a térképen 
 
Nevezés: tajfutas@freemail.hu 
 
Nevezési díj: 6000 Ft/váltó, dugókabérlet: 200 Ft/fő 
 
Nevezéskor kérjük a következő adatokat megadni: váltó neve, váltótagok nevei, születési évei, saját dugóka számok, 
lehetőség szerint a futási sorrend. A váltótagok, dugókaszámok és a futási sorrend október 27-én 9:30-ig módosíthatóak. 
 
A váltóversennyel párhuzamosan nyílt egyéni versenyt is hirdetünk három kategóriában:  
Nyílt Könnyű (NYK3), Nyílt Rövid Technikás (NYT4), és Nyílt Hosszú Technikás (NYT7) 
Egyéni nevezési díj: 1000 Ft/fő  
Egyéni nevezéskor kérjük megadni a nevet; születési évet; a saját dugókaszámot, és egyesületet, ha van, és a választott 
kategóriát.  
 
Nevezési határidő: 2013. október 23.  
Nevezési határidő után a nevezési díj: 9000 Ft/váltó, ill. 1500 Ft/fő, késői illetve helyszíni nevezést, csak a rendelkezésre 
álló térképek erejéig van módunkban elfogadni. 
 
A nevezési díjat jelentkezéskor kell kifizetni, és csak a versenyen valóban elinduló versenyzők után. 
 
Tervezett győztes idők és várható pályahosszok a váltón: 
 
Futó Tervezett győztes idő Várható táv 
1. 30 perc 4-5 km 
2. 30 perc 4-5 km 
3. 45 perc 6-7 km 
4. 45 perc 6-7 km 
5. 30 perc 4-5 km 
 
Versenyközpont és Cél: Zirc, Alkotmány u. Sporttelep 
 
Tervezett null idő: 10:00 
 
Jelentkezés és rajtszám felvétel: 8:30-9:30-ig a célban. 
 
Díjazás: Az 5 fős váltó első helyezett váltója elnyeri a verseny vándorserlegét, az első három helyezett váltó és az egyéni 
kategóriák első három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: vasárnap 13:30-kor a célban 

 
 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 
 

  Rendezőség 


