
Várpalota és környéke Iskoláinak  
Tájékozódási Bajnoksága 

2017 őszi félév 
 

Az Egészséges Palotáért Egyesület folytatva az előző évek hagyományait 2017-
ben is megrendezi Várpalota és környéke Iskoláinak tájékozódási bajnokságát. Az őszi 
félév első futama a tavasszal megismert mirkrospint lesz Litéren. A második futam a 
Várkertiben hagyományos tájfutó verseny, decemberben Inotán Mikulási pontbegyűjtő. 
Mikrosprint: Hasonló a hagyományos tájfutó versenyhez, de kisebb területen és több 
pontot tartalmazó, bonyolultabb pályák lesznek. Közúton nem kell átfutni. Szalagos 
segítség nem lesz. 
Mindkét versenyen a megszokott egyéni rajtolást és SI dugókás időmérést alkalmazunk. 
 
Kategóriák, pályák:   

- II. Korcsoport: 3-4. osztály  8 pontos pálya 
- III. Korcsoport: 5-6. osztály  13 pontos pálya 
- IV. Korcsoport: 7-8. osztály  16 pontos pálya 

 
Időpontok, helyszínek:  

- 2017. 09. 26. Litér Közpark - mikrosprint 
- 2017. 10. 10. Várkerti Általános Iskola – hagyományos tájfutó verseny 
- 2017. 12. 05. Inotai Általános Iskola – Mikulási pontbegyűjtő 

Első rajt id őpontja: 14:30  
Helyszíni jelentkezés, dugókák átvétele: 13:30-tól a célban. A versenyt Sportident 
elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük, dugóka bérleti díj nincs, de elvesztése 
esetén 10.000,- Ft, a dugóka pótlási díja fizetendő. 
 
Nevezés: A megfelelő térképmennyiség biztosítása, a dugókák kiosztása és a rajtlisták 
elkészítése érdekében kérjük nevezést előzetesen, e-mailben ecitajfut@gmail.com címre 
a megadott határidőig elküldeni. Helyszíni nevezést csak korlátozott számban tudunk 
elfogadni! 
Nevezési határidők:  
2017. 09. 25. 19,00-ig - 1. forduló  
2017. 10. 09. 19,00-ig - 2. forduló 
2017. 12. 04. 19,00-ig – Mikulási  
A nevezésnél meg kell adni a tanuló nevét, iskoláját, kategóriáját.  
 

Az értékelés kategóriánként és nemenként külön történik. A kategóriák 1-3. 
helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.  
A versenysorozat kiírása, az egyes versenyeken készült képek és természetesen a 
tanulók által elért eredmények felkerülnek egyesületünk honlapjára:  
www.civilepe.hu és a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség honlapjára: www.vmtfsz.hu 
 
További információ:  
Palumbi Edit 20/374-3939 vagy ecitajfut@gmail.com 
Vancsek Ferenc 30/530-1388 vagy civilepe@gmail.com 
 
A verseny támogatói az Egészséges Palotáért Egyesület, Veszprémi Honvéd 
Sportegyesület Tájfutó Szakosztálya, Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


