
Hungária Kupa 2017 

multiNavigátor Pécsi Sör - váltó 

Versenyértesítő 

Időpont: 2017.08.11, péntek. 

“0”-idő: 17:00, a verseny a csapatok látványos, zenés bevonulásával kezdődik. 

Menetrend 

Selejtező: 2x2-es folyamatos váltó, mindkét körben 1-1 sört kell meginni. A legjobb 8 csapat jut tovább 

abszolút kategóriában, illetve női, vegyes és szenior váltók esetében az első 4 helyezett. A kiesők 

vigaszsört kapnak. 

Középdöntő: a legjobb 8 csapat küzdelme a 4 közé jutásért, egyszer kell futni és egy korsó sört kell inni. 

Női, vegyes és szenior döntő: A legjobb 4 csapat küzdelme a végső helyezésekért, egyszer kell futni és 

egy korsó sört kell inni. A szenioroknak az átfutóponton is meg kell inni egy korsó sört. 

Döntő: A legjobb 4 csapat küzdelme a végső győzelemért, első sört rajtoláskor, a másodikat az 

átfutóponton kell meginni.  

Helyszín: a Versenyközpont (Panoráma kemping) közelében (keleti irányban a Kalap-hegy lábától induló 

völgytisztás). 

 



Terep: A 2007-es Hungária kupáról ismert Kalap-hegy és környéke. Változatos, metsződésekkel, 

vízmosásokkal és árkokkal szabdalt domborzat, néhol meredekebb oldalakkal. A futhatóság változó. 

Térkép: 2007-ben készítve, 2017 júniusában felülvizsgálva Gyenizse-Nagy Balázs és Baumholczer Máté 

által. A5-ös, 1:5000 méretarányú. 

Rendezőség:  

Elnök: Kersity András 

Pályakitűző: Tóth Péter 

Ellenőrző bíró: Hambuch Mátyás 

SI: Ambrus András 

Ceremóniamester: Szlávik Zoltán 

Versenyforma: Kétfős, nappali-szürkületi sörváltóverseny. 

Kategóriák: Női váltó, Férfi váltó, Mix váltó, Szenior váltó (mindkét tag 35 feletti) 

Előzetes pályaadatok: fordulónként 0,7-1,0 km ; szintkülönbség 4-6%; 5-7 perces győztes időkkel. 

Nevezés: A helyszínen a rendező csapatnál 2017.08.11. péntek 13:00-ig. 

Nevezési díj: 3000 Ft/váltó 

Kérjük nevezéskor a csapatnevet, tagokat, kategóriát, dugókaszámokat, indulási sorrendet és bevonuló 

zenét megadni. 

Díjazás: Értékes ajándékok a győzteseknek, amelyeket a multiNavigátor ajánlott fel. A második és 

harmadik helyezett csapatok sört kapnak. 

18 éven aluliak nevezését nem fogadjuk el! 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul, bármit is tesz, azért a versenyrendezőséget felelősség 

nem terheli. 

Kérjük a verseny alatt a fair-play nem hivatalos szabályait betartani. 

Eredményes felkészülést és versenyzést kívánunk! 

Rendezőség 


