
I. 3SZ – 3M – Margitszigeti Memória Menet 

VERSENYÉRTESÍTŐ előzetes 

Figyelem! A végleges értesítőt a verseny előtti hétfőn tesszük közzé. 

 

A verseny jellege: 3SZ tájfutó edzőverseny. 

Rendező: Kőbányai Sirályok Tájfutó Klub. 

 

A verseny időpontja: 2011. július 20., szerda, 15:00-18:30. 

Helyszín: Margit-sziget.  

A verseny jellege: edzőverseny, parkverseny, nem minősítő, nem rangsoroló. 

A verseny célja, és rövid ismertetője: a tájfutók számára technikai edzést biztosít ismert 

terepen, de a szokványostól jelentősen eltérő rendezési móddal és feladatokkal. A 

pályahosszak 2-3 km között változnak, de a pályákat nem a szokásos módon kell majd 

teljesíteni, így a részvétel igen jó technikai-szellemi edzést biztosít a résztvevőknek. 

Pályakitűzők: Zsebeházy Eszter és Nagy Sándor. 

 

A terepen 2011 májusában helyszínelés, és térképjavítás is történt! 

Térkép: Margit-sziget észak, 1:4000, A/4 méret, lézernyomtatóval készül. A rajtban A/4-es 

genothermet biztosítunk. 

Versenyközpont: a sziget északi végén lévő parkolóban, a parkoló szállodához legközelebb  
eső sarkában. A versenyközpont 14:45-kor nyit! Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a 
parkoló fizetős. Első fél óra ingyenes, egy teljes óra 480,- Ft, utána minden megkezdett fél 
óra 240 forint. A sziget északi részén a parkolón kívül a parkolás nem engedélyezett. 

Nevezés: a helyszínen, de nagyon nagy köszönettel vesszük az előnevezéseket az 
ns@turavezetes.hu címre. 

Nevezési díj: 500,- Ft / fő, második pályák 200 Ft / fő. 

A versenyt SI rendszerrel bonyolítjuk, dugókák a versenyközpontban kölcsönözhetők (200,- 
Ft / fő) 

mailto:ns@turavezetes.hu


Választható pályák: 

Pálya típusa Pályahossz Pontok Tervezett győztes idő 

Kezdő memória* Pályahossz: 2,3 km 5 pont 15 perc 

Profi memória* Pályahossz: 2,8 km 7 pont 18 perc 

Átrajzolós** Pályahossz: 2,8 km 8 pont 18 perc 

Hagyományos*** Pályahossz: 2,8 km 11 pont 14 perc 

 

A pályatípusok magyarázata: 

*Memória pálya: a versenyző a saját idejéből tetszőleges ideig nézheti a mintatérképet, de 

semmit nem jegyzetelhet vagy rajzolhat, a teljes pályát fejben kell megjegyeznie, és a 

megjegyzettek alapján kell lefutnia. A szimbol azonban elvihető a pályára. A memória pálya 

teljesítése csak akkor elfogadható, ha minden pont, sorrendben érintésre kerül. 

** Átrajzolós: a versenyző a saját idejéből a mintatérkép alapján vázlatot készít egy üres 

papírra, ami alapján majd a pályát teljesíti. Az előre elkészített szimbolt magával viheti. Az 

átrajzolós pálya teljesítése csak akkor elfogadható, ha minden pont, sorrendben érintésre 

kerül. 

*** Hagyományos: ezt a pályát csak végszükség esetén javasoljuk. Senkinek nem ajánljuk.  

Több pálya teljesítése: A memória pályák és az átrajzolós pálya a hagyományos pálya után 

nem teljesíthetők! 

Rajt helye: a versenyközponttól 130 méterre. 

Cél: a versenyközpontban. 

Igazolópontok: a két fajta memóriapálya és a berajzolós pálya pontjai között nincs átfedés! 

Indítás: a memória és a berajzolós pályára egyedi indítás zajlik, azaz amíg az előző versenyző 

nem jegyzi meg / nem rajzolja át a pályát (1-2 perc), azonos pályán a következő versenyző 

nem rajtolhat. 

Értékelés: Csak a hibátlanul teljesítő indulókat értékeljük. Külön eredményhirdetés nem lesz, 

az MTFSZ weboldalán két napon belül közzé tesszük az eredménylistát. 

 

Sok szeretettel várunk minden tájfutót! 


