
ARAK – VADEX KUPA VERSENYKIÍRÁS

Oly sok év eltelte után 2016. június 4-én (szombaton) ismét országos rangsoroló versenyt rendezünk. Olyan

térképet újíthattunk fel,  melyen több mint  30 éve nem rendeztek tájfutó versenyt.  A Gaja-szurdok igazi

tájfutó csemegének ígérkezik. A Bakony egyik leghangulatosabb patakvölgye a hegység legkeletibb részén,

Fehérvárcsurgó és Bodajk között fekszik, ott ahol a hegyek már dombokká szelídülnek.

Verseny időpontja: 2016.06.04.

Terepfutó verseny: 2016.06.05

Verseny helyszíne: Fehérvárcsurgó, Gaja-szurdok

Térkép: 1:10 000-es méretarányú 2016-ban javított tájfutó térkép

Versenyforma: Országos rangsoroló, nappali, egyéni rövidített normáltávú tájfutóverseny

A verseny rendezője: ARAK Tájfutó Szakosztály, Székesfehérvár, Bregyó köz 1.

Elnök: dr. Stein Barnabás

Elnökhelyettes: Pápai János

Titkár: Pápainé Poós Ildikó

Pályakitűző: Vékony Andor

Ellenőrzőbíró: Gyulai Zoltán

A tervezett „0” idő: 13:00

A nevezési határidő: 2016.05.26. 24:00

Nevezés: On-line:  http://nevezes.mtfsz.hu/ vagy e-mailben:  araknevezes@gmail.com.  Az

e-mailen  érkezett  nevezéseket  2  napon belül  visszaigazoljuk,  ellenkező  esetben

kérjük megismételni. Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni: egyesület,

név, kategória, születési dátum, SI-dugóka szám.

Nevezési díj: 2.300,-  Ft/fő,  M/W10–14,  M70–80,  W65–70,  NyK  kategóriában:  1.200,-  Ft/fő,

tájfutó játékok 200,- Ft/fő/minden játék

Módosítás és nevezés határidő után, illetve helyszínen: 700,- Ft pótdíj/fő, kivéve

NyK kategória

Kategóriák: F(M)/N(W) 10D, 10DK , 12C, 14B, 16B, 18B, 15-18C, 20 A, 21A-B-C, 35-40-50-

55-60-65-70B, 35 BR, F(M)75-80B, NyT, NyK

Kevesebb,  mint  5  fő  határidőig  történő  nevezése  esetén  a  nevezetteket  más

kategóriába soroljuk be.

Egyéb verseny: gyerekverseny és egyéb tájfutó játékok

Díjazás  : A  kategóriák  1-3  helyezettjeinek  érmet  és  tárgyjutalmat  biztosítunk,  nyílt

kategóriákban és 10DK-ban eredményt nem hirdetünk

Szállítás: Központi  szállítást  nem szervezünk,  de igény esetén  Fehérvárcsurgó,  guttamási

elágazástól megoldható

Egyéb:
• A versenyt  a  SPORTident  rendszerrel  rendezzük.  A dugókabérlés  FN  14-ig  ingyenes  a  többi

kategóriában 300 Ft/fő/nap.

• Az értesítő megjelenése után új nevezést, vagy kategóriamódosítást, csak a megrendezésre kerülő

kategóriákban tudunk elfogadni.

• A célban fedett öltözési lehetőség korlátozottan áll rendelkezésre. Egyesületi sátrak felállítása a hely

erejéig megengedett. A célban büfé üzemel.

• Versenyértesítőt az Interneten tesszük közzé, a verseny előtt 8 nappal.

• A befutott versenyzők frissítőt kapnak.

• Nevezési határidőig történő előzetes igénybejelentés alapján 100 Ft/adag áron jegyre, fejenként egy

tál vadgulyást biztosítunk.

• A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni.

• Gyermekverseny a cél közelében lesz, minden induló kis ajándékot kap.

• A versenyen  bármilyen  kereskedelmi  tevékenység  csak  a  versenybíróság  előzetes  engedélyével

lehetséges.

• Aki részt vesz a rendezvényen, az hozzájárul a képi rögzítéshez.

• A versenyen mindenki saját felelősségére indul

Honlap: http://araktajf.blog.hu/


