
Magyarország 2012. évi Nyílt Hosszútávú Egyéni Bajnoksága 
 
 

VERSENYÉRTESÍTŐ 
 
 

A rendező Kőbányai Sirály Tájfutó SE nevében szeretettel köszöntjük a hazai és külföldi versenyzőket 
Magyarország 2012. évi Nyílt Hosszútávú Egyéni Bajnokságán! 
 
Versenybíróság:   
elnök:  Scultéty Márton 
elnökhelyettes:  Kovács Zoltán 
pénzügyi titkár: Scultéty Orsolya 
pályakitűző:  Gyurkó László, Scultéty Márton 
ellenőrző bíró: Hegedüs András 
rajt: Ribényi Imre 
SI-kezelés: Riczel Zsuzsanna, Józsa Gábor 
 
Versenyközpont: Bér, Virágospuszta, Andezit Hotel. GPS koordináták: 47.879034, 19.501429 
 
Megközelítés: A fogadó Szirákról táblázva van, amelyet tájfutó jelzésekkel is megerősítünk. Parkolás a 
rendezőség utasításai szerint. 
 
Jelentkezés: 9:00-tól a versenyközpontban. A kísérő kategóriákba a helyszínen is lehetőség van nevezni. 
 
Rajtolás: Az FN 18A, 20A, 21A kategóriáknak 10:30-kor lesz együttes tömegrajt a célterületről. 
Rajtszám szerint 5 db 24 fős sorból történik a tömegrajt, az első háromban a férfi, a második kettőben a 
női kategóriák. A szpíker a rajt előtt 5 perccel fogja szólítani beállásra a versenyzőket, a dugóka törlés a 
versenyzők felelőssége! A térképen ábrázolt rajtháromszög helyét a réten bójával jelöljük, de ezen 
rajtbójáig ezúttal nem kötelező elmenni! 
A szenior és a kísérő kategóriák rajtlista szerint rajtolnak. Ezen kategóriák rajtja a céltól 650 m kék-fehér 
szalagozáson az alábbi térképvázlat szerint. Rajtszám a bajnoki kategóriákban van, a kísérő kategóriákban 
nincs. A térképet a rajt előtt egy perccel vehetik el a versenyzők. 
 
Térkép: Készült 2005-ben, felülvizsgálva 2012-ben. Méret és méretarány leolvasható a pályaadatoknál 
található táblázatból. Az FN 18A, 20A, 21A kategóriákban az átfutó pontnál térképcsere lesz rajtszám 
alapján. A térképek vízállóak, vékony fóliával kerültek bevonásra. 
A térképet a befutás után a célban le kell adni, a csapatvezetők a klubok térképeit az utolsó rajt után 
vehetik fel. 
 
Terep: Részletes terepleírást ld. a kiírásban. A terep nagy részén jelenleg is erdőművelés folyik, ezért új 
ritkítások, friss fakihordó utak a helyesbítés lezárta után is keletkezhettek. 
A terep bizonyos részein szúrós bokros területek találhatók. Ezt a térkép a durva nyílt terület és a 
pontszerű növényzeti jelek kombinációjával (ISOM 403 + 420) jelöli. Felhívjuk a versenyzők figyelmét, 
hogy a zöld pontok nem a bokrok valós helyét jelölik, az ilyen területeken nehéz az áthaladás! 
 
Pontmegnevezés: a térképre nyomtatva. Pótszimbólt csak a szenior bajnoki kategóriáknak biztosítunk! 
 



 



Pályaadatok: 
 
kategória táv (km) szint 

(m) ep. átfutó 2. frissítő 3. frissítő 100-as 
pont térkép 

N18A 8,1 350 19 49%      1:15e  A5 ill. A4 
N20A 9,6 470 21 50%   86%  1:15e  A5 ill. A4 
N21A 12,4 630 24 34% 71%    1:15e  A5 ill. A4 
N35A 7,8 410 14     42%  1:10e  A3 
N40A 7,2 390 12     46%  1:10e  A3 
N45A 6,4 380 14        1:10e  A4 
N50A 5,4 260 13        1:10e  A4 
N55A 4,3 190 10        1:10e  A4 
N60A 3,9 200 10        1:10e  A4 
N65A 3,4 140 10        1:10e  A4 
N70A 2,9 100 9        1:10e  A4 
F18A 12,9 660 23 36% 65%    1:15e  A5 ill. A4 
F20A 16,8 880 28 33% 59% 79%  1:15e  A5 ill. A3 
F21A 21,5 1160 40 28% 48% 64% 93 % 1:15e  A5 ill. A3 
F35A 14,4 880 27   31% 65%  1:15e  A3 
F40A 12,4 690 24   35%    1:15e  A3 
F45A 9,6 550 16   40%    1:10e  A3 
F50A 8,1 400 15        1:10e  A3 
F55A 7,7 390 14     43%  1:10e  A3 
F60A 6,4 380 14        1:10e  A4 
F65A 5,4 270 14        1:10e  A4 
F70A 4,3 190 10        1:10e  A4 
F75A 3,4 140 10        1:10e  A4 
F80A 2,9 100 9        1:10e  A4 
F85A 2,9 100 9        1:10e  A4 
F18B, F21BR, F35BR 5,6 300 17        1:10e  A4 
NYB, N21BR, N35BR 4,3 190 10        1:10e  A4 
N21C, NYC 4,1 145 10        1:10e  A4 
FN14C 2,9 85 7        1:10e  A4 
 
F21A-ban az ellenőrzőpontok száma miatt csak 6-os vagy 9-es típusú SI-dugókával lehet indulni! 
Kérjük azokat a versenyzőket, akiknek nincs ilyen, hogy az egyszerűség kedvéért egyesületen belül 
próbáljanak kölcsönkérni. Természetesen akinek kell, a rendezőség biztosít megfelelő dugókát. 
 
Frissítőpontok: A terepen 3 frissítőpont található, amelyeknek az elhelyezkedését a fenti táblázatban 
jelöltük. Az átfutóhoz, a 2-es számú frissítőhöz, valamint F21-ben a 100-as ponthoz egyéni frissítő is 
leadható. Ennek határideje a 2-es számú frissítő esetén 10:00, az átfutók esetén pedig önkiszolgálóan 
lehet megtenni a pontok mellé kihelyezett rekeszekbe. 
A frissítőkön vizet, szörpöt, szőlőcukrot, édes kekszet és csokit biztosítunk. 
 
Átfutó- és befutópontok: A fenti térképvázlaton az átfutóként jelölt pontot az FN 18A, 20A, 21A 
kategóriák érintik. Itt történik a térképcsere, rajtszám alapján. Sem az átfutó előtt, sem az átfutó után 
nincs kötelezően követendő szakasz. 
A 100-as pont a kategóriák többségében a befutópontot jelenti, kivéve az F21A-t, ahol ez a második 
átfutópont, valamint az alábbi kategóriákat: F35A, N60A, F18B, F21BR, F35BR. Emiatt erről a pontról 
sincs szalagozás. Az említett kategóriáknak a terepen máshol van az utolsó pontja. A szimbólban minden 
kategóriában szalagozás nélküli befutót jelöltünk. 
 
Pontfelszerelés: Szúróbélyegző állvány, narancs-fehér színű bója, SI doboz, szúróbélyegző. Az ellenőrző 
pontokon hagyományos lyukasztó is található, melyet csak akkor kell használni, ha a SPORTident nem 
működne. Ilyenkor a térkép szélére kell lyukasztani és a célban ezt közölni kell. 



Kombinációs elemek: a pályákban három fajta kombinációs elem lehetséges: 

 lóhere: a kisköröket eltérő sorrendben futják a versenyzők 
 szabad sorrendű pontfogás: adott számú pontot szabadon választott sorrendben lehet begyűjteni 
 pontválasztás: több pont közül választhatja ki a versenyző a megfogandót 

Az egyes megoldások térképi ábrázolását az alábbi ábra szemlélteti: 

 
Szabad sorrend esetén az érintendő pontok száma max. 10, 
pontválasztás esetén max. 3. 

Ezen kombinációs elemek a szenior pályákban ill. a 
kísérő verseny pályáiban is szerepelhetnek! 
Minta-szimból a pontválasztásra és a szabad sorrendre oldalt 
láható. Szabad sorrend esetén a pontok kódszám szerinti 
sorrendben szerepelnek. 
 
Befutás: az SI céldobozok a célkapu mögött néhány méterrel 
lesznek. Az FN 18A, 20A, 21A kategóriákban az eredményt 
a célvonalon való áthaladás adja, ezt egy versenybíró figyeli. 
Az összes többi kategóriában a céldoboz érintése, és az így 
mért idő adja az eredményt.  
 
Eredményhirdetés: várhatóan 14:30-kor. A bajnokság 1-3. 
helyezettjei egyedi érmet és a támogatók felajánlott 
tiszteletdíjait vehetik át, a győztesek elnyerik a Magyarország 
2012. évi Országos Hosszútávú Tájékozódási Futó Bajnoka 
címet. A kísérő kategóriáknak nem lesz eredményhirdetés! 
 
Egyéb információk: 

 A befutó versenyzők frissítőt kapnak. 
 A célban szelektív szemétgyűjtés lesz. 
 WC-k a panzió területén találhatóak, táblázás szerint. 
 A panzió előtt büfé üzemel, a panzióban pedig komolyabb étkezési lehetőség (frissensültek, stb.) 

is lesz. 
 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 
A rendezőség mobiltelefonszámai: +36305866625, +36203333468 
 



Kérjük, mindenki vigyázzon az erdő és a környezet tisztaságára! 
 
 
Sikeres és élvezetes versenyzést kíván mindenkinek a rendezőség! 
 
 

  
 


