
 

2022. évi Nyírségi Ősz  

Tájékozódási futóverseny 

Kiírása 

 
 
 

Időpontja: 2022. október 2. (vasárnap) 

Helye: Nyíregyháza 25 km-es körzete 

Rendezője: Honvéd-Bottyán SE Tájékozódási futó szakosztálya 

Rendezőség: Elnök: Kovács András 

 Titkár: Márkus Tamás  

 Pályakitűző: Hrenkó László 

 Ellenőrzőbíró: Karácsony Péter 

 

Versenyforma: Nappali egyéni középtávú regionális rangsoroló verseny 

 

Kategóriák: Fekete  pálya 5,5 km 

 Piros  pálya 4,3 km 

 Kék  pálya 3,8 km 

 Zöld  pálya 3,4 km 

 Sárga  pálya 2,4 km 

 Narancssárga  pálya 3,2 km 

 

Térkép: 1 : 10 000 méretarányú, alapszintköz: 2 m. 

Jellegzetes alföldi nyílt és erdős terep, közepes úthálózattal, valamint 

változatos domborzattal. 

Terepi munka, javítás, rajzolás: 2020.08-10. 

Felülvizsgálva: 2022. augusztus-szeptember 

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

részesülnek. 

Nevezési határidő: 2022. szeptember 24. 

Sorsolás, rajtlista: 2022. szeptember 25. 

Értesítő: 2022. szeptember 28. 

Nevezési díj: 2022.09.24-ig 1500.- Ft / fő, 

 utána 1800.- Ft / fő (helyszíni nevezés) 

 A 14 év alattiak nevezési díja: 1200.- Ft 

 Az MTFSZ-nél 2022. évi versenyengedéllyel nem 

rendelkezők 300,- Ft plusz díjat fizetnek a nevezési 

díjon felül. 



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

A bérelt dugóka (SI) elvesztése esetén 20.000,- Ft kártérítési 

összeget számolunk fel. 

 

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

Egyéb: Jelentkezés 09:15-tól 10:15-ig a későbbiekben megadott 

versenyközpontban  (értesítőben közölve a pályaadatokkal valamint a  

rajtlistával együtt). 

„0” idő: 11:00 (vasárnap) 

Megközelítés: Az értesítőben megadva. 

A Nyírségi Ősz 

a HOSOSZ , valamit Nyíregyháza Városi sportbizottsága és a 

TŰLEVÉL  ALAPITVÁNY NEAO-KP-1-2022/2-000990 

támogatásával kerül megrendezésre. 

Továbbá: Honvéd SE-k tagjai és HM ellátási körbe tartozók részére nincs nevezési díj.  

 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul, 

a verseny rendezősége kártérítésre nem kötelezhető! 

A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a 

versenyen készült képek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat 

hiányában – a tájfutó nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen 

belül az interneten is közzé tehetőek! 

A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a rendező szerv 

engedélyével végezhető!! 

Kérjük, hogy vigyázzunk a tisztaságra és kérünk mindenkit, hogy 

saját szemetét vigye haza! 

 

Jó időt, eredményes versenyt kíván a rendezőség!   

 

Nyíregyháza, 2022. 08. 14. 

 

 

Támogatók:  

  

 HOSOSZ 
Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Sportbizottsága 

 

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

