
Nyílt Kaposvár Városi Rövidtávú Egyéni és Sprint Váltó Bajnokság 

Versenykiírás 
A verseny rendezője: Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület, Somogy 

Megyei Tájékozódási Futó Szövetség és a Taszár Honvéd SE.  

A verseny Fővédnöke: Szita Károly, Kaposvár város polgármestere 

Időpont: 2016. június 19. (vasárnap) 

Tervezett Null-idők: 10.00 óra és 13.30 óra  

Terep: Kaposvár- Városliget  

Térkép: 1:4 000 méretarányú, 5 méter alapszintközű. Helyesbítés, felülvizsgálat: 2014-16 

Versenybíróság tagjai:  Elnök és pályakitűző: Galambos Erika  

Titkár: Csizmadia István  

Ellenőrző bíró: Ifj. Dr. Pavlovics György 

A verseny formája:  1. Délelőtt: Egyfordulós, Rövidtávú, Egyéni, Regionális rangsoroló  

       verseny 

   2. Délután: Egyfordulós, sprint váltó bajnoki verseny. Nem rangsoroló. 

Kategóriák:  Egyéni verseny: FN10C (NEM SZALAGOZOTT!), 12C, 14B, 16B, 18B, 

21B, 35B, 45B, 55B, F65B, F75B, Nyílt (Nyílt kategóriában családok, csapatok is 

indulhatnak együtt) 

Váltó verseny: 1. Nyílt kezdő (nemi és életkor megkötés nélkül) 

  2. Diák (1998-ban és később születettek,nemi megkötés nélkül)  

  3. Felnőtt és szenior (nemi és életkor megkötés nélkül) 

A váltók minden kategóriában kétfősek. Ha nincs váltótársad, de szeretnél váltózni, írd meg, 

keresünk partnert. 

Nevezési határidő: 2016. június 16.  

Nevezési cím: nevezést a nevezes@smtfsz.hu címre kérjük küldeni. A helyszínen korlátozott 

számban csak az üres helyek erejéig van lehetőség nevezni.  

Nevezési díj: 500 Ft/fő/egyéni futam, illetve 1000Ft/váltó, befizetése a helyszínen a 

nevezések szerint! Helyszíni nevezés 600 Ft/fő ill. 1200Ft/váltó. 

Időmérés: SportIdent elektronikus időmérő felszereléssel. Dugóka a helyszínen bérelhető, 

300 Ft/fő áron. (14 év alatt ingyenes)  

Díjazás: Az egyéni és váltó kategóriák első 3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, kivéve 

a Nyílt (népszerűsítő) kategóriát, ahol minden induló apró jutalmat kap, itt eredményt nem 

hirdetünk.  

Egyéb:  

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul!  

- 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. 

- A versenyről további információ a www.smtfsz.hu  honlap Rendezvényeink menüben 

található. 

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

számú LEADER pályázaton nyert SI-dobozok is felhasználásra kerülnek.  

- A délelőtti egyéni futam az „INTERSPORT Somogy megyei Összetett Diák-tájfutó 

Kupa” versenysorozat 5. eseménye. (lsd. www.smtfsz.hu) 

                                                  

Kaposvár, 2016. június 05. 

 Rendezőség 
 

http://www.smtfsz.hu/
http://www.smtfsz.hu/

