
2015. évi Veszprém Megyei Nyílt Normáltávú Bajnokság 
 

VERSENYÉRTESÍTŐ 
 

A verseny ideje: 2015. szeptember 19. szombat  
Helyszín: Veszprém-Kádárta, Bánya-tó bejárati parkoló 
GPS: 47°07’05”É és 17°57’53”K. 
Megközelítése: a településrész főutcáján haladva, a horgásztavakat jelző táblák 
iránymutatását követve lehetséges, a fontos pontoknál bójákkal is jelezzük. 
A verseny formája: nappali, normáltávú, egyéni, regionális rangsoroló verseny. 
 
Jelentkezés: a verseny céljában 9:30-10:30 között. 
Helyszíni jelentkezéseket ugyan bármely kategóriában felár nélkül is elfogadunk, de 
vegyétek figyelembe, hogy a jelentkezésnél az előzetesen nevezettek után 
következhettek, s nagyobb létszám esetén esetleg térképet is kell nyomtatni hozzá.  
 
„0” idő: 11:00 óra 
 
Versenybíróság: 
Elnök: Tüskés György  Pályakitűző: Tüskés György  
Titkár, SI: Molnár Péter  Ellenőrző bíró: Fonyó Sándor  
 
Parkolás: a cél melletti füves parkolóban (az egyidőben zajló horgászverseny miatt) 
korlátozott férőhellyel, illetve az odavezető út melletti ligetes fenyőerdő útjai mellett. 
(Az alacsony építésű autókkal a kiálló kövek miatt itt figyeljetek!) 
 
Terep: A korábbi nyílt, gyepes karsztfelszínen az ültetett fenyők felnőttek, 
helyenként egybefüggő, máshol ligetes erdőrészeket, illetve ritkás foltokat alkotnak. 
A részletgazdag domborzat mellett a szintkülönbségek nem jelentősek, az úthálózat 
ritka. A terület korábban katonai gyakorlótér volt, ennek jellegzetes objektumai és 
nyomai még 25 év után is megtalálhatóak. A terep ÉK-i szélét markáns 
sziklaalakzatok szegélyezik, melyek közelében fokozottan kell ügyelni. Közelükbe 
igen, de veszélyes helyre pontot nem tettünk, ha mégis úgy érzed, hogy gond lehet, 
akkor biztosan nem jó helyen vagy! A terep technikás, de gyors haladást tesz 
lehetővé. 
  
Térkép: 1:10000 méretarányú, 5 m-es alapszintközzel, 2014-15-ben újra 
helyesbített, mérete A4-es, 100 g-os félfényes papíron lézerprintelt, igény esetén a 
rajtban fóliát biztosítunk. A területről, illetve egyes részeiről készült korábbi térképek 
a célban előzetesen kifüggesztésre kerülnek. 
 
Pontmegnevezések: a térképen megtalálhatók, pótszimbolt a rajtban biztosítunk. 
  



Pályaadatok: 
Cél-rajt távolság a kék szalagozás mentén 800 m, szintkülönbsége 20 m. 
A – F21     -  9600 m / 350 m / 24 ep 
B – N21, F40     -  8200 m / 290 m / 20 ep 
C – F18, F50, F16     -  7300 m / 210 m / 16 ep 
D – N40, N16, N18, F60, F14   -  6000 m / 190 m / 13 ep 
E – N50, N60, N70, N14, F70   -  4100 m / 90 m / 10 ep 
F – N 12, F12, Nyílt     -  3000 m / 70 m / 7 ep 
G – N10, F10 (szalagozott)   -  2400 m (3400 m) / 70 m / 5 ep (szalagozás) 
  
Eredményhirdetés: várhatóan 14:00 órakor a verseny céljában. Ugyanekkor 
hirdetjük a Veszprém megyei összetett bajnokság eredményét is. 
 
Díjazás: A dobogós helyezettek éremdíjazásban részesülnek, a Mensa HungarIQa 
keretében indulókat külön is értékeljük.  
 
Egyéb:  
-  A versenyen mindenki a saját felelősségére indul!  
- A versenyünkkel egyidőben a tónál horgászversenyt tartanak, melyhez a dél körül 
érkező hozzátartozók részére parkolóhelyek fenntartását kérték. Kérjük, hogy ha 
emiatt az alsó parkolóban már nem férnétek el, akkor a fenyőerdő oldalútjai mellett, 
szintén kulturált körülmények mellett 60-80 m-re van parkolási lehetőség. 
- A verseny után a célban frissítőt nem osztunk, de friss víz és pohár mindenki 
számára rendelkezésre áll.  
- A szemét gyűjtéséhez fóliazsákokat helyezünk ki, de ha lehetőségetek van rá, az 
utóbbi idők jó szokásának megfelelően a szemetét mindenki vigye haza magával. 
- A cél környékén WC a bányató halőrházának végében, a kerítésen belül található, 
és ott a horgászverseny zavarását kerülve igénybe is vehető. 
- A versenyre külön szállítást nem szerveztünk, de erre vonatkozó - előzetesen jelzett 
- igény esetén Veszprém vasútállomástól, illetve a buszpályaudvartól a 10 óra körül 
érkező járatoktól a versenyhelyszínig gépjárművel biztosítunk. Igényelni a 
tuskes.gyuri@gmail.com email címen lehet.   
 

Mindenkit szeretettel várunk: 
a Veszprémi Sün Sport Club és 

a Mensa HungarIQa Egyesület veszprémi helyi csoportja! 


