
Versenykiírás 

Eötvös Loránd emlékverseny 

Budapest Rövidtávú és Sprintváltó Bajnoksága 

Káposztásmegyer, 2018. szeptember 1. 

 

 

A BEAC Tájfutó Szakosztálya (a MAFC, a BMG és a Mazsola tagjainak segítségével, az 

Ábel Térképészeti Kft. közreműködésével) 2018. szeptember 1-én, szombaton rövidtávú, 

nappali tájfutó versenyeket rendez Káposztásmegyeren.  

A rendezvény egy egyéni, regionális rangsoroló és egy nem rangsoroló, váltó futamból áll. 

A Budapest Bajnokságokat a Budapesti Tájfutók Szövetségének megbízásából bonyolítjuk le. 

A verseny célja sportolási lehetőség biztosítása a tájfutók minden korosztályának, valamint 

egy újabb terület bekapcsolása Újpest tájfutó terepei közé, hiszen a terep egy részén még soha 

nem volt tájfutó verseny. Az esemény kitűnő felkészülési lehetőség a szeptember 15-16-ai 

rövidtávú Országos Bajnokságokra. 

 

Versenybíróság:  

Elnök, térképkészítő: Hegedüs Ábel 

Elnökhelyettes: Horváth Sándor és Kovács Róbert 

Pályakitűző: Horváth Csongor (egyéni) és Hegedüs Ábel (váltó) 

Nevezések, értékelés: Kovács Balázs 

Ellenőrző bíró: Bacsó Piroska 

 

Kategóriák:  

FN 10D, 12C, 14B, 16B, 18B, 21B, 40B, 50B, 60B, 70B, 15–18C 

Nyílt Rövid, Nyílt Hosszú, Gyermekverseny. 

Az FN10D kategóriák szalagozottak, kísérővel versenyen kívül lehet indulni. 

Váltó kategóriák: 

Hosszabb pálya: V21 (felnőtt); V35 (korösszeg: max. 35 év);  

Rövidebb pálya: V27 (korösszeg: max. 27 év); V90 (szenior, korösszeg: min. 90 év);   

V120 (szenior, korösszeg: min. 120 év); Nyílt 

Minden váltó 2x2 fős, férfiak és nők együtt indulnak. 

Minden kategóriában különdíjat kap a legjobb vegyes és az abszolút győztessel ellentétes 

nemű tagokból álló váltó. 

Azokat a kategóriákat, ahová kevés nevezés érkezik, a sorsolás előtt összevonjuk. 

Vastagított betűvel szedve a Budapest Bajnoki kategóriák. 

Nevezési díj (a helyszínen fizetendő):  

700.–Ft/fő FN14-ig és FN70-ben valamint a Nyílt és C kategóriákban,  

1000.–Ft/fő a többi egyéni kategóriában. 

2400.–Ft/váltó 

Dugóka kölcsönzés: 300.–Ft/fő, FN14-ig ingyenes. 

A nevezési határidő után és a helyszínen 300.–Ft/fő pótdíj (kivéve: Nyílt kategóriák és váltó). 

INGYENES a gyermekverseny, továbbá ELTE hallgatóknak és dolgozóknak, valamint 

újpesti lakosoknak a nyílt kategóriákban való indulás.  

Nevezés: Az ENTRY-vel, esetleg a beacnevezes@freemail.hu címen. 

Nevezési határidő: 2018. augusztus 29, szerda 24.00.  

Határidő után csak a helyszínen lehet nevezni a rajtlista üres helyeire. 

Terep:  

A két futam terepén a gondozott parkokkal bőven ellátott lakóteleptől, a nyírt ligeteseken és 

tiszta erdőkön át, a világos – középzöld erdőkig minden előfordul. 

Térkép: 2018-ben készített és felújított, 1 : 4000/1m 

Tervezett „0” idő: 10.30, váltó: 13.30 

http://entry.mtfsz.hu/
mailto:beacnevezes@freemail.hu


Pontérintés ellenőrzése: SportIdent rendszerrel, érintésmentes (ActiveCard, SIAC) dugókák 

használhatók, de nem kölcsönözhetők. 

A rajtlista sorsolása elektronikusan történik augusztus 30-án. 

A versenyértesítőt és a rajtlistát az MTFSZ honlap versenynaptárában tesszük közzé. 

Szállítást nem tervezünk, a versenyközpont BKV-val elérhető. 

Díjazás:  

A Budapest Bajnokságokon a BTFSz szabályai szerint (érem illetve a szenioroknak oklevél). 

A kategóriák első három helyezettjei tárgyjutalom díjazásban részesülnek.  

Nyílt kategóriákban nincs eredményhirdetés és díjazás. 

 

Mindenkit szeretettel várnak a verseny rendezői 
 
 
 


