
Nyílt Zala Megyei Nappali Egyéni Bajnokság 
tájfutóverseny kiírása és értesítője 

2012 
 
Rendező: Zala Megyei Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából 
 a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club  
 
A verseny ideje: 2012. szeptember 16. vasárnap 
A verseny formája: egyfordulós, nyílt, nappali, rövidített normáltávú regionális rangsoroló 
verseny. 
Helyszín: Nagykanizsa, Csónakázó-tó 
Versenybíróság: Elnök: Erdős Gábor 
 Titkár: Erdősné Németh Ágnes 
 Pályakitűző: Erdős Gábor 
 Ellenőrzőbíró: Bányai Attila 
Kategóriák: 
F/N10D, 12C, 14B, 16B, 18B, 15-18C, 21A, 21Br, 40B, 50B, 60B, Nyílt kezdő. 
A magasabb fokozatok a megyei bajnokságok. A kategória-összevonások jogát fenntartjuk! 
Kísérővel indulókat csak a nyílt kategóriában értékelünk. 
 
Térkép: 1:10 000 méretarányú, 5 méter alapszintközzel, 2011-ben helyesbített. A terepen 

intenzív erdőgazdálkodás folyik, melynek nyomán új fakihordó utak, nyiladékok ke-
letkeztek, ezek mindegyikét a térkép nem jelöli. 

 
Terep: Lapos dombsági terep, változatos növényzeti fedettséggel – tisztább és sűrűbb erdő-

foltokkal, nyiladékhálóval, helyenként kevés objektummal.  
 
„0” idő: 11.00 óra 
Ellenőrzőpont felszerelése: bója, SI-doboz, állványon vagy lánccal rögzítve 
 
Nevezés: 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 20 óráig beérkezőleg. 
A nevezéskor kérjük megadni a versenyzők rajtengedély-számát és a dugószámát. 
Nevezési cím:  e-mail: nevezes@ztc.hu  

levél: ZMTFSZ, Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 
Nevezési díj:  18 év alatt 600Ft/fő 

többi kategóriában: 800 Ft/fő 
dugókabérlés: 15 év és felette 200 Ft/fő. 

Késői és helyszíni nevezést csak az üres helyek erejéig fogadunk 200 Ft/fő felárral. 
Fizetés: a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelően a helyszínen számla ellenében. 
 
Versenyközpont: a Kaposvár felé vezető 61-es főútról a városból kiérve kell lehajtani észak 
felé, a Csónakázó-tó irányába. Parkolás a két kiépített parkolóban. 
Parkoló – cél távolsága: 400, illetve 200 m. 
Rajt – cél távolsága: 1700 m, kék szalagozás mentén 
 
Versenyidő: 180 perc 
 
Eredményhirdetés: kb.:14.00 órakor a célban. 



 
Díjazás: Minden kategória 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül. 
Eltévedt versenyzők: Nyugat felé haladva kiérnek a tóhoz, a tóparton délre tartva visszajut-
nak a versenyközponthoz. 
 
Pályaadatok: 
 A pálya – FN10D – 1,8 km/2,9 km – 15 m – 7 pont 
 B pálya – N12C, N15-18C – 1,9 km – 0 m – 7 pont 
 C pálya – F12C, F15-18C, Nyílt kezdő – 2,5 km– 30  m – 7 pont 
 D pálya – N14B, N21Br, N50, N60 – 2,9 km– 40 m – 10 pont 
 E pálya – F14B, N16B, N18B, F21Br, N40B, F60B – 4,8 km– 90 m – 12 pont 
 F pálya – F16B, F18B, N21A, F40B, F50B – 6,5 km– 125 m – 12 pont 
 G pálya – F21A – 7,8 km– 180 m – 15 pont 
 
Egyéb:  

- A versenyen SPORTident időmérő rendszert használunk. 
- A nevező egyesületek számára rajtlistát küldünk. 
- Jó idő esetén bográcsban gulyást főzünk, aki kér belőle 400 Ft/fő önköltségi áron, 

kérjük, jelezze a létszámot e-mailben a nevezéssel együtt. 
- A verseny előtti napon kerül megrendezésre a Somogy Megyei Középtávú Baj-

nokság, Kaposvár térségében. 
 
 

Szeretettel várunk Mindenkit! 
 

 


