
A 2018. évi Nyílt Baranya-Somogy megyei Középtávú 

Egyéni Bajnokság és Váltóbajnokság versenykiírása 

Középtávú bajnokság 
 

A verseny célja: Somogy - Baranya megye középtávú tájékozódási futó bajnoki címeinek eldöntése, a 

sportág népszerűsítése.   

A verseny ideje: 2018. 06. 03. (vasárnap) Tervezett „0” idő:  10 óra     

Terep, térkép (mindkét versenyen): Kaposvár – Gyertyános parkerdő    1:10000/5 m alapszintköz. 

Jellegzetes Zselici dombság, mély vízmosásokkal, sűrűbb úthálózattal, több helyen sűrű 

aljnövényzettel, meredek oldalakkal, jelentős szintkülönbséggel.   

A verseny rendezője: Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület, Somogy Megyei Tájé- 

kozódási Futó Szövetség 

A verseny meghatározása: nappali, egyfordulós, egyéni, középtávú, regionális rangsoroló bajnoki 

verseny.  

Kategóriák: F/N 10 D (szalaggal segített), 12C, 14B, 16B, 18B, 21B, 35B, 45B, 55B, F65B, F75B, 

Nyílt kísérős, Nyílt Technikás  

Kis létszámú kategóriáknál az összevonás jogát fenntartjuk!  

Versenybíróság (mindkét versenyen):          Elnök: Csizmadia István  

                                       Titkár: Csizmadia Istvánné  

                                          Pályakitűző: Galambos Erika 

                                          Ellenőrző bíró: ifj. dr. Pavlovics György  

Nevezés: Nevezést a nevezes@smtfsz.hu címre kérjük 2018.05.29-ig. A nevezés során kérjük 

megadni: Név, Kategória, Szül. Dátum, Sportklub (vagy iskola), SI dugó száma.  

Nevezési díj:  Éves versenyengedéllyel rendelkezőknek és minden Nyílt kategóriában indulónak 500 

Ft/fő 

                      Versenyengedéllyel nem rendelkezőknek a nem nyílt kategóriákban 800 Ft/fő 

                      Határidő után és a helyszínen 1000 Ft/fő az üres helyek erejéig  

Tervezett eredményhirdetés:  12.30 órakor 

Díjazás: 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek, kivéve a Nyílt kategóriák, ahol a résztvevők 

csokit kapnak.  Időmérés SportIdent pontérintési rendszerrel. Aki nem rendelkezik SI dugókával 300 

Ft bérleti díjért bérelhet a rendezőknél. (14 éves korig ingyenes)  

 

Váltóbajnokság 

 
A verseny célja: Somogy - Baranya megye váltó tájékozódási futó bajnoki címeinek eldöntése, a 

váltó versenyforma gyakorlása 

A verseny meghatározása: nappali, nem rangsoroló váltóverseny 

Verseny ideje: 2018. 06. 03. (vasárnap) Tervezett „0” idő:  14.30 óra 

Kategóriák: 3 fős váltók kor és nem megkötése nélkül  

                                       Rövid Technikás,  Hosszú Technikás, Kezdő Könnyű 

Nevezési díj:  1500 Ft/váltó 

A váltók összetételét legkésőbb a helyszínen 13 óráig kérjük leadni. 

Tervezett eredményhirdetés: 16.30 órakor 

Díjazás: 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek 

 

A versenyen a tájékozódási futás versenyszabályzata érvényes.  

- A versenyre való nevezéssel a versenyző hozzájárul ahhoz, hogy róla a verseny folyamán fénykép- 

illetve videofelvétel készüljön, és ez az interneten publikálásra kerüljön. Aki ehhez nem járul hozzá, 

kérjük a nevezéssel együtt jelezze.  

 

2018.05.17. Kaposvár                           

 

                                                             

                                                                


