
Veszprém megye nyílt sprint váltó bajnoksága 
Szigliget, 2014. szeptember 6. 

Versenykiírás és értesítő 
A verseny rendezője: a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség megbízásából a Tapolcai Honvéd SE 
A verseny időpontja: 2014. szeptember 6., szombat 
Versenyközpont és Cél: Szigligeti vár (a parkolóból csak gyalog közelíthető meg). A várba való belépéskor a 
dugókát felmutató csoportok mentesülnek a belépőjegy vásárlás alól. 
Parkoló: a szigligeti vár parkolója (N46.803568° E17.434451°) - ingyenes 
A versenybíróság tagjai: 
Elnök: Domán Gábor 
Titkár: Molnár Péter 
Pályakitűző: Molnár Péter 
Ellenőrző bíró: Kerekes Andrea 
A verseny célja: Veszprém megye 2014. évi sprint váltó bajnoki címeinek eldöntése, felkészülés az azonos 
formájú országos bajnokságra. 
A verseny formája: egyfordulós, sprint váltó, nem rangsoroló bajnoki verseny. 
Kategóriák: 
14 (2000-ben és később születettek indulhatnak) 
18 (1996-ban és később születettek indulhatnak) 
21 (bárki indulhat) 
40 (1974-ben és korábban születettek indulhatnak) 
A váltók minden kategóriában háromfősek, és nem állhatnak három férfiból. 
A váltótagoknak nem kell azonos klubbelinek lenniük. 
Nevezési határidő: 2014. szeptember 03. (szerda) 20:00 
Nevezési cím: peter@veszcart.hu 
Nevezési díj: 
14: 1500 Ft/váltó 
18,21,40: 3000 Ft/ váltó 
Dugóka bérlet: 200 Ft/fő 
Jelentkezés: 2014. szeptember 6-án 8:30-9:30-ig a Célban. 
Null-idő: 13:00 
Terep: Szigliget község belterülete. Helyenként zegzugos utcák és átjárók. A szintkülönbségek néhol 
jelentősek. A közforgalmú utakon való átkeléskor fokozott figyelmet kérünk! Néhány útszakaszon macskakő a 
burkolat, ami eső után nagyon csúszik, legyetek óvatosak! 
Térkép: 1:4000 méretarányú, 5 méter alapszintközű, 2009-ben helyesbített, 2014-ben felülvizsgált. Mérete 
álló A4 (210x297 mm), lézerprintelt (cseppálló). A térkép nincs fóliázva, de a rajtban genotermet biztosítunk. 
Pontmegnevezés: a térképen megtalálható, pótszimbólt nem biztosítunk. 
Pályaadatok (a távok a logikus útvonal mentén): 
14: 1.700 – 1.900 m / 90 m / 8 ep. 
18: 2.300 – 2.500 m / 105 m / 11 ep. 
21: 3.300 – 3.500 m / 125 m / 14 ep. 
40: 2.200 – 2.400 m / 110 m / 11 ep. 
Eredményhirdetés: a Célban 14:00-kor. 
Díjazás: a dobogós helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

Minden tájfutót szeretettel várunk! 
a Rendezőség 


