
Tájkerékpáros Hosszútávú Országos Bajnokság  
és Ausztria Kupa 

2011. augusztus 6-7 Gelse 
kiírás 

 
Rendező: Az MTFSZ megbízásából a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 
Pályakitűző:  Hites Viktor 
Ellenőrző bíró: Michael Melcher 
 
Versenyközpont: 8774 Gelse, Thermalfürdő, Fürdő u. 1. 
 
Null idő:  Szombat, hosszútáv: 14:00  

Vasárnap, középtáv: 10:00  
Rajt – Cél távolság:  Mindkét nap kb. 2 km 
Térkép:  2011. május – július folyamán készülő tájkerékpáros térkép 
   Gelsei-erdő, méretarány 1:20000 ill. 1:10000 alapszintköz 10 ill. 5 m 
Terep: Tipikus zalai dombvidéki terep, viszonylag sűrű, jól tekerhető úthálózattal és meredek 

domboldalakkal. 
Eredményhirdetés: Szombat: 20:00 ill. Vasárnap: 13:30 
Díjazás: Szombaton a kategóriák 1-3. helyezettje tárgyjutalomban, a bajnoki kategóriák 1-3. 

helyezett magyar állampolgárságú versenyzői pedig éremdíjazásban részesülnek. 
   Vasárnap valamennyi kategória 1-3. helyezettje tárgyjutalmat kap. 
 
Internet:  www.tajkerekparob2011.vbtse.hu  
Szálláslehetőségek: Sátrazási lehetőség Gelsén a turistaház és a fürdő közötti füves területen: 1500 Ft/fő/éj 
   Turistaház Gelsén 2500 Ft/fő/éj (Első 30 jelentkező számára!) 
   Egyéb lehetőségek: www.booking.com (Nagykanizsa) 
 
Kategóriák: F/N14, F/N-17, F/N -20, F/N 21, F/N 21BR, F/N 40, F/N 50, F60 
Egyéb kategóriák: Nyílt, Újonc, Családi 
Értékelés: A magyar bajnokságban csak MTFSZ versenyengedéllyel rendelkezők kerülnek 

kiértékelésre. (Az érmeket viszont a kategóriák első három helyezettje kapja.)  
 

Nevezési díj:  F/N-14, Nyílt, Újonc, Családi    5 EUR/1200 HUF 
  F/N -17       6 EUR/1500 HUF 
  Minden más kategóriának  (D/H18 -            12 EUR/3000 HUF 
  Egyesületi kedvezmény 16. indulótól 10 %, 26. indulótól 15 % 
   
 
Nevezési cím: tajfutas@freemail.hu 2011. július 28-án csütörtökig beérkezőleg!  

A nevezési díjat csak a versenyen el is indult versenyzők után kell kifizetni. 
 
Késő nevezések: Garantált indulási lehetőséget 1,5 szeres nevezési díj ellenében tudunk biztosítani, 

legalább 5 nappal a rendezvény előtti nevezés esetén. Késői nevezéskor nem 
érvényesíthető az egyesületi kedvezmény. 

 
Utónevezések: Korlátozott számban helyszíni nevezésre is lehetőséget biztosítunk a helyszínen is 

kétszeres nevezési díj ellenében.  
Utónevezést bajnoki kategóriákba, csak az üres helyek erejéig tudunk elfogadni. 
Átnevezés új nevezésnek számít.  
Az egyéb nem minősítő kategóriákba, a helyszínen is bárki nevezhet az alapáras nevezési 
díjnak megfelelően. 



 
 

Egyebek: 
 

- SportIdent elektronikus időmérő rendszerrel történik az időmérés, kérjük nevezéskor a saját dugóka 
számot megadni! Azok számára akik nem rendelkeznek saját dugókával a bérleti díj 250 Ft.  
- Szombatra minden induló kap egy grátisz belépőt a Gelsei Thermálfürdőbe! 
- A versenyek az osztrák és magyar szabályzatnak megfelelően kerülnek megrendezésre, az átvágás nem 
megengedett, a versenyzők csak a térképen ábrázolt erdei utakat használhatják!  
- A rendező egyesület nem vállal felelősséget semmilyen a versenyzőket ért kárért, sem harmadik 
személyekkel szemben. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz rész.  
- A KRESZ és az erdőre vonatkozó szabályok a versenyzőkre is érvényesek, azokat kötelező betartani.  
- A verseny elmaradása esetén sem az osztrák sem a magyar szövetség, se a rendező klub nem 
kötelezhető a felmerült költségek átvállalására. 
- A résztvevők nevezésükkel hozzájárulnak, hogy a verseny során róluk készült fotókat a rendezők 
nyilvánosságra hozhassák. 
- Bukósisak használata kötelező! 

 
Kellemes versenyzést kíván a rendező egyesület nevében:  

 
HitesViktor a versenybíróság elnöke 

       
 

 


