
 
 

Magyarország 2020. évi Tájékozódási Futó Nyílt Középtávú Országos Egyéni Bajnoksága (KOB) 

és Nyílt Országos Váltóbajnoksága (OVB) 

 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

 

Program: KOB selejtező: 2020. augusztus 22.  10:00 

 KOB döntő:  2020. augusztus 22.  15:30 

 OVB:  2020. augusztus 23.  10:00 

 

Helyszín: Várpalota – Tés 

 

Versenyforma: KOB: Nyílt, középtávú, nappali, kétfordulós (szenior II. kategóriákban egyfordulós) 

  egyéni bajnokság 

 OVB: Nyílt, nappali, egyfordulós, váltóbajnokság 

 

Rendezőség: 

Rendező: A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából a Veszprémi Honvéd SE Tájfutó Szakosztálya:  

  8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. vhs.tajfutas@gmail.com +36-70-330-4253 

Elnök: Németh Zsoltné  

Titkár: Bálint Bence 

Pályakitűzők: Vass Tibor (KOB selejtező), Molnár Zoltán (KOB döntő), Molnár Péter (OVB) 

Ellenőrző bírók: Marosán Dávid (KOB), Tokaji Mónika (OVB)  

 

Terep, térkép: Középhegységi terep 300–500 méteres tengerszint feletti magassággal, általában jó futhatósággal 

és láthatósággal. A terepet több nyílt, és részben nyílt terület teszi változatossá.  Egyes részein 

sűrűbb növényzet is előfordul, itt a láthatóság és a futhatóság korlátozott. Meredek falú 

völgyekkel és éles gerincekkel szabdalt területek mellett lapos, elnyúló domborzati formák váltják 

egymást, helyenként nagyobb méretű sziklák és kövek találhatóak. Az úthálózat közepesen sűrű. A 

terepen aktív erdészeti és vadászati tevékenység zajlik, illetve egy része katonai gyakorlótér, ezek 

tipikus objektumai megtalálhatók. 
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 A területről korábban nem készült tájfutó térkép. 

 

 A térkép méretaránya 1:10000 / 5 m, illetve 1:7500 / 5 m. A térképet készítette: Tóth Gábor.  

 

Terepletiltás: A versenykiírás megjelenésétől a verseny napjáig az alábbi térképvázlaton jelölt területen a 

bajnokságban érintett versenyzőknek, edzőknek és kísérőknek tartózkodni tilos, és a versenyből 

való kizárást vonja maga után. 

  

 
 

Kategóriák: KOB:  
 

 Kétfordulós (selejtező-döntő) kategóriák:  

 F/N 14E, 16E, 18E, 20E, 21E, 35A, 40A, 45A, 50A, F 55A, 60A, 65A  
  

 Egyfordulós (csak döntő) kategóriák:  

 N 55A, 60A, 65A, F/N 70A, 75A, F 80A, 85A   
 

 Nyílt, nem bajnoki kategóriák (csak a selejtező alatt): nyílt technikás rövid, nyílt kezdő 
  

 OVB:  
  

 Bajnoki kategóriák (háromfős váltók):  

 F/N 14A, 16A, 18A, 20A, 21A, 105A, 125A, 145A, 165A, 185A, F 205A  
 

 Nyílt, nem bajnoki kategóriák: nyílt technikás rövid, nyílt kezdő 

 

Nyílt kategóriák rajtoltatása: 
   

  Szombaton a selejtező utolsó rajtja után, vasárnap a tömegrajt után 60 percig, startdobozzal.  

Rajtlista nem készül. 

Nevezés: Elsődlegesen online, az ENTRY nevezési rendszeren keresztül: http://nevezes.mtfsz.hu/, 

 és csak kivételes esetben az alábbi e-mail címen: vhs.tajfutas@gmail.com 
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A nyílt kategóriákat leszámítva valamennyi indulónak (éves vagy napi) versenyengedéllyel kell 

rendelkeznie. Külföldi versenyzők és váltók is indulhatnak, viszont a magyar bajnokságok 

eredményébe csak az MTFSZ tagszervezetek magyar állampolgárságú versenyzői (KOB), és az 

MTFSZ tagszervezetek legfeljebb egy nem magyar állampolgárságú versenyzőt tartalmazó váltói 

(OVB) számítanak bele.  

 

Nevezési határidő: 
 

  2020. augusztus 02. (bajnoki kategóriák) 

Nyílt kategóriákban a határidő 2020. augusztus 17. a helyszínen csak az üres helyekre lehet 

nevezni. A váltók név szerinti megadása 2020. augusztus 22. 20:00 óráig lehetséges, kizárólag az 

ENTRY-n keresztül.  

 

Nevezési díj:  

  

 Éves versenyengedéllyel 
Éves versenyengedély nélkül 

(napi versenyengedéllyel) 

KOB kétfordulós kategóriák  3 700 Ft / fő 5 700 Ft / fő 

KOB egyfordulós kategóriák  2 500 Ft / fő 4 500 Ft / fő 

OVB bajnoki kategóriák  

2 700 Ft / fő 

(8 100 Ft / váltó 

3 versenyengedélyes esetén) 

4 700 Ft / fő 

(14 100 Ft / váltó 

3 versenyengedély nélküli esetén) 

Nyílt (futamonként)  
1 500 Ft / fő (határidő után + 500 Ft /fő, a helyszínen +1000 Ft / fő 

pótdíj) 

SI bérleti díj (futamonként)  

300 Ft / fő (14 év alatt ingyenes) 

SIAC dugókák 600 Ft / fő.  SIAC dugóka bérleti lehetőséget csak a 

bajnoki kategóriákban biztosítunk. Dugóka átírási díj 300Ft. 

  

A bajnokságok és a nyílt futamok nevezési díj fizetése is kizárólag átutalással, a VHS OTP 

11748007-20905062 számú bankszámlájára, 2020. augusztus 17-ig bezárólag. Számlaigényeteket 

kérjük a pontos számlázási cím (adószám is kötelező!), és az átutalt összeg megadásával a 

vhs.tajfutas@gmail.com címre küldjétek meg! A számlákat elektronikus úton fogjuk kiküldeni 

számotokra arra az e-mail címre, ahonnan a számlaigénylés érkezett.  

Az esetleges helyszíni nevezésekről csak utólag, elektronikusan vagy postai úton tudjuk a számlát 

eljuttatni hozzátok.   

 

Pontérintés:  SPORTident elektronikus rendszerrel. 

 A dobozok érintésmentes módban (SI Air+ dugókával) is használhatóak lesznek. 

 

Szállás: Tornatermi és kollégiumi szálláslehetőségeket találtok 1500 - 3465 Ft / fő / éj áron  

 a verseny honlapján részletezve: https://kvob2020.veszpremihonved.hu/ajanlo/ 

A szállásigényeket önállóan, a megadott elérhetőségeken kell intézni.  
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A szálláshelyeket legkésőbb 2020. augusztus 3-ig érdemes lefoglalni, eddig az időpontig tartják 

fenn a versenyzők számára az üres helyeket! Fizetés a szálláshelyeken a velük egyeztetett módon.  

 

Szállítás: Nem tervezünk, e-mailben jelzett igény esetén megpróbálunk segíteni. 

 

Díjazás:  A kategóriák győztesei elnyerik a Magyarország Középtávú Bajnoka, illetve a Magyarország  

Váltóbajnoka címet. Az 1–3. helyezettek érem és tisztelet díj-a  KOB F/N 14–21 kategóriáinak 4–6. 

helyezettjei oklevél díjazásban részesülnek. A Nyílt kategóriákat nem díjazzuk. 

 

Egyéb: 

 A versenyen kereskedelmi tevékenység kizárólag a rendezőség engedélyével lehetséges. 
 

 Rendezéstechnikai kérdésekben a Bajnoki rendszer és a Versenyszabályzat vonatkozó 

rendelkezései érvényesek. 
 

 A versenyen mindkét nap óvodát működtetünk.   
 

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul.  
 

 A bajnokságok az MTFSZ által kiadott, koronavírus okozta járványhelyzettel összefüggő 

versenyrendezési ajánlás, és a verseny idején aktuális hatósági rendelkezések figyelembevételével 

kerülnek megrendezésre. A Rendezőség ezirányú intézkedéseit és kéréseit a versenyértesítő 

tartalmazni fogja. A járványspecifikus szabályok betartását a verseny résztvevői (versenyzők és 

kísérőik) kötelezőnek tekintik magukra nézve. Az előírások be nem tartása a versenyből való 

kizárást vonhatja maga után. 
 

 További információ az mtfsz.hu adatbankjában és a verseny honlapján lesz elérhető: 

https://kvob2020.veszpremihonved.hu/ 
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