
Ultrasprint Tájékozódási Futó verseny  
Versenykiírás  
Rendező: Zselici Tájfutók és a Somogy Megyei Tájékozódási futó Szövetség  
A verseny célja: Versenyzési és edzési lehetőség biztosítása, a sportág és a mikrosprint 
forma népszerűsítése.  
A verseny formája: Nappali, egyéni, rövidtávú verseny. Nem rangsoroló.  
A verseny ideje: 2015.09.18., péntek  
Helyszín: Kaposvár, Berzsenyi park 
Versenybíróság: Elnök : Csizmadia István  
Pályakitűző: Galambos Erika  
Ellenőrző bíró: ifj. Dr. Pavlovics György  
Kategóriák: N/F I, II, III, IV, V, VI Korcsoport (a diákolimpiai korcsoportbeosztás szerint),  
N/F 21, 35, 55, 65 
Nevezés: nevezes@smtfsz.hu e-mail címre.  
Nevezéskor kérjük megadni: név, versenyengedély szám vagy születési dátum, kategória, 
klub, SI-dugóka szám, gyermekeknél iskola.  
Saját dugókával nem rendelkezőknek dugóka bérlet 300 Ft (14 év alatt ingyenes)  
Nevezési határidő: szeptember 15. kedd  
Jelentkezés: 2014. 09. 18. - án  óráig a helyszínen  
Nevezési díj: 300 Ft , helyszínen: 500 Ft.  
Tervezett „0” idő:   
Terep és térkép:  
- nyílt, füves, parkos terület egyedülálló fákkal, bokrokkal és mesterséges tereptárgyakkal 

a térkép méretaránya 1: 1250  

Szabályok, további információk:  
- Az időmérés SI rendszerrel történik. Az ellenőrzőpontokon narancs-fehér bója található SI 
dobozzal. Rajtlista nem lesz.  
- A versenyzők 3 pályát teljesítenek . A 3 pálya összesített időeredménye alapján alakul ki a 
végső sorrend.  
- Az I. és II. korcsoportnak könnyebb és rövidebb pályái lesznek, ezeket A,B,C betűvel 
jelöljük. A többiek pályáit 1,2,3 számmal különböztetjük meg. A térkép sarkában is ez fog 
szerepelni. 
- A pályák kb. 700-800 m hosszúak, 0 m szintkülönbséggel.  
- Az ellenőrző pontok száma pályánként a kicsiknek 12-15, a többieknek 22-24 közötti.  
- Rajtlista nincs, forgó rendszerben kell egymás után a pályákat teljesíteni. A rajtolás 
rajtdoboz segítségével történik, a rajtbírók által megadott időközönként. A térképet 
mindenkinek a saját idejéből lehet csak megnézni a rajtolás után.  
- A versenyző kezét megjelöljük aszerint, hogy melyik pályát futja, így követhető, hogy 
melyiket kell még teljesítenie.  
- A pontok sorszáma mellett kód nem lesz látható.  
- Symbol, illetve szöveges pontmegnevezés a térképeken nem lesz.  
- A térképen szereplő ellenőrzőpontot jelölő kör közepe pontozva lesz, ez mutatja a pontos 
helyet.  
- A területen sok bója található, ezek közül néhány nagyon közel egymáshoz, pl. fa nyugati 
oldala, fa keleti oldala.  
- A térképeket a célban le kell adni.  
- Minden kihagyott pont vagy rossz pont  fogása esetén pontonként 2 perc büntetőidőt 
adunk a teljesített időhöz. Tehát senkit sem zárunk ki a versenyből csak büntetést kap. 
 
A játék kedvéért versenyen kívül csinálunk egy mindent eldöntő futamot az abszolút 
első 4 helyezett között  a 16 év alattiaknál és a 16 év felettieknél is külön. Tömegrajttal 
indulnak ugyanazon a pályán. Először célba érkező a győztes.  
Tervezett Eredményhirdetés:  
Díjazás: kategóriánként az első 3 helyezett éremdíjazásban részesül.  



A verseny a „Somogy Megyei Összetett Diák-Tájfutó Kupa 2015” versenysorozat  6. 
fordulója. A pontverseny kiírása és jelenlegi állása megtekinthető a www.smtfsz.hu 
honlapon. 

- 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. 

- A versenyen a lebonyolítás során a Taszár Honvéd SE által a 8319496864 azonosító 

számú LEADER pályázaton nyert SI-dobozok is felhasználásra kerülnek.  
 
 

                                           
 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.  
 
Jó versenyzést, kellemes időtöltést kíván a  
 

RENDEZŐSÉG  
 


