
2019. évi Tavasz Kupa  
és megyei középtávú, megyei hosszútávú  Bajnokság 

Tájékozódási futóverseny 
Kiírása 

(A Sz-Sz-B. Megyei egyesületek támogatásával) 
 
 
 

Időpontja: 2019. április 6. középtáv  
 2019. április 7. hosszútáv 

Helye:  Nyíregyháza 10 km-es körzete 

Rendezője:  Honvéd-Bottyán SE Tájékozódási futó szakosztálya 

Rendezőség: Elnök: Kovács András 
Titkár: Nagyné Matolcsi Judit 
Pályakitűző: Hrenkó László 
Ellenőrzőbíró: Karácsony Péter 

 

Versenyforma:  Nappali, egyéni, kétfordulós, középtávú és hosszútávú regionális 
rangsoroló  verseny 

Kategóriák: szombat: Középtáv: FN 12C, 14B, 15-18C, 16B, 18B, 2 1B, 35B, 
45B, 55B, 65B, Nyílt 

vasárnap: Középtáv: FN 12C, 14B, 15-18C, 16B, Nyílt  
Hosszútáv: FN 18B, 21B, 35B, 45B, 55B, 65B 

 

A Tavasz Kupán kevés nevez ő esetén kategória összevonást alkalmazunk! 

 

Térkép:  1 : 7 500  alapszintköz: 2 m, illetve 1:10 000/2m 

Felülvizsgálva : 2019. február – 2019. március 

Terep:  Jellegzetes alföldi nyílt és erdős terep, közepes úthálózattal, valamint 
változatos domborzattal. 

Díjazás:  I-III. helyezettek érem díjazásban, a győztesek tiszteletdíjban 
részesülnek 

Nevezési határid ő: 2019. április 01. 

Sorsolás és értesít ő: 2019. április 04. 

Nevezési díj:  Egységesen 1 300,- Ft/ futam 
 Helyszínen 1 500,- Ft/ futam 

Az MTFSZ-nél 2019. évi versenyengedéllyel rendelkez ők 300,- Ft 
kedvezményt kapnak a nevezési díjból. 

SI bérleti díj: 300,- Ft/f ő 14 éves kor fölött!   

A bérelt dugóka (SI) elvesztése esetén 20  000,- Ft kártérítési 
összeget számolunk fel. 



Nevezés: nevezes.hbs@gmail.com  

Információk: http://www.honved-bottyan-se.hu 

Tervezett „0”-id ő: szombaton 14:00  , vasárnap 10:00  

Egyéb:  A Tavasz kupa a HOSOSZ támogatásával kerül megrende zésre!  

 Továbbá : Honvéd SE-k tagjai és HM ellátási körbe tartozók 

részére nincs nevezési díj, helyszíni nevezés eseté n a 

kedvezményes díj 50 %-a  

 A TAVASZ Kupán szenior pontversenyt  rendezünk, ahol a 
szombati  eredmények alapján: 

1. hely = 5pont 
2. hely = 3pont 
3. hely = 1pont 

 A legtöbb pontot gy űjtő klub nyeri a szenior kupát. 

Megközelítése: Az értesítőben megadva. 

 

 

A versenyen mindenki saját felel ősségére indul, a verseny 
rendezősége kártérítésre nem kötelezhet ő! 

 

A résztvev ők (versenyz ők, kísér ők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült képek 
– ellenkez ő értelm ű írásos nyilatkozat hiányában – a tájfutó nyomtatot t és elektronikus 
sajtóban, ezen belül az interneten is közzé tehet őek! 
 
A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a rendez ő szerv engedélyével 
végezhet ő!! 
 
Kérjük, vigyázzunk a tisztaságra és kérünk mindenki t, hogy saját szemetét vigye haza! 
 

 

Jó id őt, eredményes versenyt kíván a rendez őség! 

 

 

Nyíregyháza, 2019. 03. 15. 

 


