
X. Tájfutó Maraton 
2014. március 8-9. 

Versenykiírás 

Rendező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
 
Versenybíróság:  
Elnök: Korbély Tibor 
Titkár: Hites Viktor 
Pályakitűző: Engi Imre 
Ellenőrző bíró: Ládi János 
 
Versenyforma: első nap nappali rövidtávú prológ, második nap normáltávú ill. hosszútávú egyéni 
verseny napi eredményhirdetéssel. Mindkét nap regionális rangsoroló. A második napi futam 
egyben Veszprém megyei hosszútávú bajnokság a csillagozott kategóriákban. 
 
Térkép: első nap 1:5000 méretarányú 2014-ben helyesbített városi parktájfutó térkép, második nap 
1:10 000 ill. 1:15000-es méretarányú 2012-2014-ben helyesbített tájfutó térkép 
 
Terepek: Az első napi rövidtávú prológnak Ajka város ad helyszínt, a második napi normáltávú 
illetve a maratoni kategóriákban hosszútávú versenyre Herendtől északra a Hajag lábánál elterülő 
középhegységi terepen kerül sor. A versenyre két új tájfutó térkép készül, a terepek jelentős részén 
korábban tájfutó versenyt még nem rendeztek. 
 
Nevezés: 
On-line: www.mtfsz.hu/entry vagy e-mailben: tajfutas@freemail.hu 
 
Kategóriák: 

 
Maraton: 
F/M21A N/W21A 
F/M18A*  N/W18A* 
F/M35A N/W35A 
 
Normál: 
F/M21B*, Br N/W21B*, Br 
F/M20A N/W20A 
F/M18B, C N/W18B, C 
F/M16B* N/W16B* 
F/M14B*, C N/W14B*, C 
F/M12C* N/W12C* 
F/M35Br N/W35Br 
F/M40B* N/W40B* 
F/M45B N/W45B 
F/M50B*  N/W50B* 
F/M55B N/W55B 
F/M60B* N/W60B* 
F/M65B Nyílt technikás 
F/M70B* Nyílt kezdő 
F/M75B N/W10D* 
F/M10D* 
 

Kevesebb, mint 5 fő határidőig történő nevezése esetén a nevezetteket más kategóriába soroljuk be, 
kivéve a maratoni kategóriákat, és a Veszprém megyei hosszútávú bajnokság kategóriáit. 



 
 
 
Költségek: 
Nevezési díj határidőig (március 1.):  
FN14-ig: 500 Ft/fő/nap 
FN16-tól: 1000 Ft/fő/nap 
Határidő utáni nevezés vagy kategóriamódosítás esetén fizetendő pótdíj: 500 Ft/fő/nap 
Nyílt 1000 Ft/fő/nap a helyszínen is. 
 
Határidő után új nevezést ill. kategória módosítást, csak az üres helyek erejéig, vagy nem 
rangsoroló kategóriába 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. 

Szállás: Herenden tornateremben 1200 Ft/fő/éjszaka 

Szállítás: első nap központi szállítást nem szervezünk, a városi futam tömegközlekedéssel elérhető, 
második nap igény esetén Veszprémből biztosítunk szállítást 500 Ft/fő áron. 

Tervezett "0" idő: 
1. nap 14:30 
2. nap 10:00 

Díjazás: Az első napi futamon a kategóriák 1. helyezettjei tárgyjutalmat, a második napi futam 1-3. 
helyezettjeinek éremdíjazást biztosítunk, míg a Maraton kategóriák győztesei elnyerik a verseny 
vándorkupáját, amelyet egy évig őriznek. 

Egyéb: 

- Versenyértesítőt az Interneten tesszük közzé, a verseny előtt 4 nappal. 
- A befutott versenyzők frissítőt kapnak, a második napi célban büfé működik.  
- A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni. 
- Gyermekverseny mindkét nap, a cél közelében lesz. 
- A versenyen bármilyen kereskedelmi tevékenység csak a versenybíróság előzetes 

engedélyével lehetséges.  
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

Információ: www.vbtse.hu/tajfutomaraton2014 
Hites Viktor, 8200 Veszprém Gyöngyvirág u. 16/F 
Tel: 30/347-63-56 vagy 88/421404 e-mail: tajfutas@freemail.hu 

Támogatók: Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség, zoldbolt.hu, Herendi Majolika, Ajka Város 
Önkormányzata, Bagolyvár Étterem és Galéria Zirc, Plasticor Kft. 


