
Vakáció Nagydíj 
Fenyőfő-Porva-Csesznek vasútállomás, 2017. június 30-július 2. 

versenykiírás 

 
A verseny rendezője: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE. 
 
A verseny időpontja: 2017. június 30 – július 2. 
 
Versenyközpont: Fenyőfő, Boróka vendégház 
 
A versenybíróság tagjai: Elnök és pályakitűző: Hites Viktor, Ellenőrző bíró: Engi Imre 
 
A verseny formája: három napos,összetett, mindhárom nap középtávú egyéni,regionális rangsoroló 
verseny 
 
Kategóriák:  
Az idei évben színkódos pályákat és kategóriákat hirdetünk, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
jobban passzol ehhez a nyári családias sporteseményhez. 
Sárga – rövid könnyű, utakon, és vonalas vezetővonalakon kezdőknek, gyerekeknek (2-3 km)  
Lila – hosszú könnyű, utakon, és vonalas vezető vonalakon a hosszabb távot kedvelőknek  (4-5 km) 
Narancs – közepesen technikás (3-4 km) 
Zöld – rövid technikás (3 km)   
Kék – hosszú technikás (4 km) 
Barna – leghosszabb technikás (5-6 km) 
 
Előnevezési határidő: 2017. június 25. 
 
Nevezési cím:  
Online: http://nevezes.mtfsz.hu/ 
E-mail: tajfutas@outlook.hu 
E-mailben történő nevezéskor kérjük megadni a nevet, születési évet, és a kategóriát, valamint a saját 
Sportident chip számát, ha van! 
 
Nevezési díj: előnevezési határidőig 1000 Ft/fő/futam 
Késői nevezés esetén a pótdíj 500 Ft/fő/futam Dugóka bérlet: 300 Ft/futam 
 
Jelentkezés: 2017. június 30-án 15:30-18.00-ig, július 1-én 13:00-15:00-ig, július 2-án 8:00-10:30-ig a 
Célban. 
 
Null-idő:1. nap 17:00, 2. nap 13:30 3. nap 10:00 
 
Indítás időköz: Rajtlistát nem készítünk, az egyes pályákra 2 perces indítási időközzel rajtdobozos 
indítással szabadon indulhatnak a versenyzők. 
 
Térkép: 1 és 3. nap 2017-ben felülvizsgált a második nap 2017-ben újonnan helyesbített 1:10 000 
méretarányú 5 méter alapszintközű tájfutó térkép. A térkép mérete mindhárom nap A4 (297x210 mm) a 
térkép pretex vízálló papírra kerül kinyomtatásra. 
 
Terepek: Bakonyi középhegységi terep 1 és 3. nap Fenyőfőtől délre egy szintes és technikás terepen, 
ahol már több nagy versenyre sor került az elmúlt évtizedekben. 2. nap Porva-Csesznek vasútállomástól 
dél-keletre elterülő erdőség ad otthont a versenynek, ahol tudomásunk szerint korábban még nem 
rendeztek tájfutó versenyt. Többnyire árnyas melegebb időben is kellemes öreg, jól futható szálerdőkkel, 
néhol meredek völgyekkel tagolt változatos domborzattal, helyenként sűrűbb sziklarajzzal, és növényzettel 
rendelkező terepek. 
 



Eredményhirdetés és díjazás: Az összetettben a kategóriák 1-3. helyezettjei éremdíjazásban 
részesülnek. Összetett eredményhirdetés július 2-án 13:00-kor a Célban. 
 
Pontérintés: SportIdent elektronikus pontérintési rendszert alkalmazzuk, kérjük nevezéskor a saját 
dugókaszámok megadását! 
 
Egyebek:  

- Mindegyik nap a Cél környékén, szalagos pályán ingyenes gyerekversenyt rendezünk. 
- Facebook eseményoldal: https://www.facebook.com/events/217767678728723 

 
Programlehetőségek a környéken: 
Cuha-völgyi viaferrata utak (4 km) 
Vinyei Kalandpark (4 km) 
Cseszneki Vár és viaferrata utak (15 km) 
Reguly Múzeum Zirc (25 km) 
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc (25km) 
Ciszterci Apátság Látogató Központ (25 km) 
Zirci Arborétum (25 km) 
Pannonhalmi Apátság (25 km) 
Veszprémi Vár és Állatkert (45 km) 
Győri Állatkert és Termálfürdő (40 km) 
 
Együttműködő partnereink: Zöldbolt, Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Tomtom Adventures, Glória 
Cipő Székesfehérvár, Boróka Vendégház, Fenyőfő Presszó 
 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 
Minden tájfutót szeretettel várunk! 

 
a Rendezőség 


