
X. Tájfutó Maraton 
2014. március 8-9 

értesítő 

Rendező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
 
Versenybíróság:  
Elnök: Korbély Tibor 
Titkár: Hites Viktor 
Pályakitűző: Engi Imre 
Ellenőrző bíró: Ládi János 
 
Versenyforma: 2 fordulós, egyéni, nappali, első nap rövidtávú, második nap normáltávú ill. 
hosszútávú verseny, napi eredményhirdetéssel. Mindkét nap regionális rangsoroló.  
 
Térkép: első nap 1:4000 méretarányú 2014-ben helyesbített, második nap 1:10 000 ill. a maratoni 
valamint F21B kategóriában, 1:15.000 méretarányú 5 méteres alapszintközű 2013-2014-ben 
helyesbített ill. felülvizsgált tájfutó térkép. A térképek A/4-es méretűek. A térkép nem vízálló, kérjük 
saját fóliát hozzon magával, aki térképfóliát szeretne használni! 
 
Pótszimból: Első nap a térképen lesz a szimból második nap a 15000-es térképeknek csak a 
hátuljára fért fel a szimbólt ezért pótszimbólt biztosítunk a rajtban.  
 
Terepek: Az első napi rövidtávú prológra Ajka belvárosában kerül sor. Útlezárás nem lesz, ezért 
kérjük az utakon történő átfutásnál fokozottan figyeljetek! A második nap, a Bakony-hegységben a 
Herendtől észak-nyugatra elterülő területen kerül sor. A Gella-patak völgyére sok tisztással tarkított 
vizenyős metsződések a jellemzőek. A maratoni pályák egyik felét a Hajagra jellemző szintes, 
helyenként sziklás részek jellemzik. Az intenzív vadgazdálkodás miatt több helyen lehetnek 
térképen nem jelölt, vagy időközben áthelyezett magaslesek, erdei utak. A téli fakitermelésnek 
köszönhetően térképen még nem jelölt új fakihordó utak, és irtások lehetségesek. 
 
Versenyközpontok és parkolás: A prológon a VK a Fekete István Általános Iskolában lesz, A 
Béke utcai bejárat felől lehet megközelíteni az iskolát. A parkolást elsősorban a mellékelt 
térképvázlat szerinti részeken javasoljuk. Második nap Herendtől nyugatra az Élő Bolygó 
alapítvány felé vezető bitumenes úton kell letérni a 8-asról, a letérést bója is jelzi majd. Fedett 
helyet a rendezőség a versenyzőknek nem tud biztosítani, ezért rossz idő esetén a Tájfutó 
Maraton napjára javasoljuk egyesületi sátrak felállítását. 
 
Kategória összevonások: 
kategória összevonások: F35Br>F21Br, F45B>F40B, F65B>F60B,  
N14C>N14B, N21Br>N21B, N35Br>N21B, N18B>N21B, N45B>N40B 
 
Gyerekverseny: Mindkét nap ingyenes gyerekversenyt rendezünk a cél környékén, a nagyok 
versenyének rajtját követően. Ajkán 4-6-8 éves korosztálynak mátrix pályák lesznek, amelynek 
eredményhirdetését 15::45-kor tartjuk a helyszínen. 
 
Összevonás után megmaradt kategóriák és a végleges pályaadatok: 
 
Maratoni kategóriák:  
N21A 1. nap: 2,5/10/19 2. nap 15,2/530/23 F21A 1. nap 3,1/20/20 2. nap 19,8/750/30 
N18A 1. nap: 2,5/10/19 2. nap 10,0/320/21 F18A 1. nap 3,1/20/20 2. nap 15,2/530/23 
N35A 1. nap: 2,5/10/19  2. nap 10,0/320/21 F35A 1. nap 3,1/20/20 2. nap 15,2/530/23
  
 
  



 
 
 
Normál:  
N10D 1. nap 1,4/0/7  2. nap 2,9/65/6 F10D 1. nap 1,4/0/7  2. nap 2,9/65/6 
N12C 1. nap 1,2/10/10  2. nap 2,6/75/6 F12C  1. nap 1,3/10/11  2. nap 2,6/75/6 
N14B 1. nap 2,0/10/14  2. nap 3,4/110/9 F14B  1. nap 2,1/20/15  2. nap 5,6/190/13 
N16B 1. nap 2,0/10/14  2. nap 3,4/110/9 F16B  1. nap 2,1/20/15  2. nap 5,6/190/13 
N21B 1. nap 2,5/10/19  2. nap 4,7/140/12 F21B  1. nap 2,510/19  2. nap 10,0/320/21 
N40B 1. nap 2,0/10/14  2. nap 5,6/190/13 F21Br 1. nap 2,5/10/19 2. nap 6,5/150/13 
N50B 1. nap 2,0/10/14  2. nap 3,4/110/9 F40B   1. nap 2,5/10/19 2. nap 7,0/225/18 
N60B 1. nap 2,0/10/14  2. nap 3,4/110/9 F50B   1. nap 2,510/19  2. nap 6,5/150/13 
NYK   1. nap 1,9/10/15  2. nap 3,4/100/9 F60B   1. nap 2,5/10/19 2. nap 5,6/190/13 
NYT   1. nap 2,4/20/17  2. nap 5,2/140/11 F70B   1. nap 2,5/10/19 2. nap 3,4/110/9 
 
 
Pótnevezés: Az értesítő megjelenése után csak a megmaradt kategóriákba fogadunk el 
nevezéseket, ill. kategóriamódosítást csak a kinyomtatott térképek erejéig. Kérjük, már csak e-
mailben küldjetek pótnevezést a tajfutas@freemail.hu címre.  
 
Akik saját dugókával rendelkeznek, kérjük nevezéskor a dugóka sorszámát megadni! 
Jelentkezéskor kell befizetni a nevezési díjat és a dugóka bérleti díját is. A dugókabérlés FN 14-ig 
ingyenes a többi kategóriában 200 Ft/fő/nap. 
 
Kategórián belüli névátírás a helyszínen is ingyenes.  
 
Információ:  
Tel: 30/347-63-56   
E-mail: tajfutas@freemail.hu  
Honlap: www.vbtse.hu/tajfutomaraton2014 
 
„0” idők: 1. nap: 14:30 óra 2. nap: 10 óra (a normáltávú kategóriák 30. perctől rajtolnak) 
 
Cél-rajt távolság: a prológon 30 méter, a Tájfutó Maratonon 250 méter a kék szalagon. 
 
Parkoló-Cél távolság: 1 nap 100 méter 2. nap 350 méter 
 
Parkolás: Ajkán a mellékelt térképvázlat szerinti helyeken javasoljuk,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. nap a 8-as főútról Herendtől nyugatra kb. 3 km-re az Élő Bolygó Alapítvány felé vezető betonos 
útra kell lekanyarodni (lásd google map térkép), a lekanyarodást bója is jelzi majd, parkolás a 
betonos út végén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajtlista: március 6-án kerül közzétételre a verseny honlapján és az mtfsz portálon. 
 
Indítási időköz: a prológon 1 perces indítási időközt alkalmazunk, a Tájfutó Maratonon minimum 2 
perc lesz az indítási időköz, de ahol az indulók száma lehetővé teszi, ott ennél nagyobb indítási 
időközt hagyunk az azonos kategóriában indulók között. 
 
Jelentkezés: szombaton 12:30-14:00 között az első napi Célban, akik csak a második napra 
jönnek, azoknak vasárnap 8:30–10:00 között a második napi Célban. 
 
Szállítás: nem lesz 
 
Rajtszám: A versenyen rajtszámot a maratoni kategóriákban indulóknak adunk, nekik a rajtszám 
viselése kötelező. 
 
Frissítés: második napon a maratoni kategóriákban biztosítunk frissítést egyéni frissítő 10:00-ig 
adható le. A frissítőkön víz, és szőlőcukor lesz. 
 
Versenyidő: 1. nap 60 perc; 2. nap normáltáv 180 perc, maratoni kategóriákban 300 perc  
 
Díjak: A prológ első helyezettjei tiszteletdíjat, az ajkai diáksport résztvevőit a Bakonyi Tájfutó Klub 
külön díjazza. A Tájfutó Maraton 1-3. helyezettjei valamennyi kategóriában érmet kapnak. A 
Maraton kategóriák győztesei elnyerik a verseny vándorkupáját, amelyet egy évig őriznek. 
 
Eredményhirdetés: A prológon 16:00-kor, a Tájfutó Maratonon 13:30-kor a Célban. 
 
Pontérintés igazolása: A versenyt a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel 
rendezzük. 
 



10D-s pályákon a szalagozás színe: narancssárga 
 
Eltéved versenyzők: első nap keressék a Fekete István Általános Iskolát, második nap déli 
irányba haladva elérik a Budapest-Szombathely vasútvonalat. 
 
Támogatóink és Együttműködő partnereink: Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség, Plasticor 
Kft., Bagolyvár Étterem és Galéria, zoldbolt.hu 
 

Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség 


