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Időpont 2018. augusztus 19., 16:30 

Helyszín Dobó István Laktanya, HK kempingtől 2000 m, parkolási lehetőség a cél mellett 

(GPS 46.8802130, 17.4053954) 

Szervezők Főszervezők: dr. Szlávik Zoltán és Scultéty Márton, Pályakitűző: Oszlovics Ádám 

Kategóriák Női páros, Férfi páros, Vegyes páros, Szenior páros (összéletkor legalább 80 év) 

Térkép  2018-ban felülvizsgált, 1:5.000 méretarányú 

Terep Felhagyott laktanya terület, sűrű úthálózattal és erősen felnőtt aljnövényzettel, 

helyenként nehezen áthatolható bozótosokkal. A lakótelepi részek jól futhatóak. 

PROGRAM 

 

Csapatok zenés bevonulása és Selejtező 

Pontbegyűjtő váltó: Mindkét versenyző kétszer fut, a futások előtt 1-1 korsó sört kell elfogyasztani. A 

csapatok összpontos térképet kapnak. Összesen 20 pont van a terepen. Minden pontot egyszer kell 

érintenie valamelyik versenyzőnek,  a sorrend a csapatokra van bízva. Egy körben egy versenyző 

legalább 3, legfeljebb 6 pontot fog.  

Középdöntő 

A Selejtezőből továbbjutott  8 csapat 1 körös tömegrajtos futamban dönti el, hogy melyik 4 csapat jut a 

döntőbe. Futás előtt 1 korsó sört kell elfogyasztani, az átfutóponton még 1 korsó sört. 

Figyelem! Amennyiben több mint 24 Férfi páros nevez, úgy nem 8, hanem 12 váltó jut a középdöntőbe. 

Ha eredetileg Női/Vegyes/Szenior párosként nevezett egy csapat és az abszolut sorrendben a legjobb 8 

(illetve 12) közé kerül, akkor  dönthet arról, hogy az eredeti kategóriában illetve a  Férfi páros 

kategóriában folytatja a versenyt. Erről befutás utáni kiolvasáskor kell dönteni és közölni azt a 

rendezőkkel.  

Női, vegyes és szenior párosok döntője illetve vigaszfutam 

A selejtezőt sikeresen teljesítő női, vegyes és szenior párosok illletve a középdöntőbe be nem jutott férfi 

párosok 1 körös tömegrajtos futamban döntik el a helyezések sorsát. Futás előtt 1 korsó sört kell 

elfogyasztani. 



Döntő 

A Középdöntőből továbbjutott 4 csapat 1 körös tömegrajtos futamban dönti el a végső sorrendet. Futás 

előtt 1 korsó sört kell elfogyasztani, az átfutóponton még 1 korsó sört. 

Figyelem! Amennyiben több mint 24 Férfi páros nevez, úgy nem 4, hanem 6 váltó jut a döntőbe. 

Minden futam előtt törölni és ellenőrizni kell a dugókákat, de csak miután kiolvastuk az előző kört. A 

váltás a dugóka átadásával történik. 

Fontos szabályváltozás: A sört melléfolyatókat a zsűri figyelmezteti, majd büntető körre ítélheti. A 

célterületen hányás szintén büntető kört von maga után. A büntető kört a pálya lefutása után a kijelölt 

módon kell teljesíteni.  

  

NEVEZÉS 

 

2018. augusztus 15.-ig: 3000 Ft / csapat;  Online nevezés:  ENTRYLight-on keresztül vagy a 

www.multinavigator.hu honlapon a termékek között; Egyedi rajtszámok kiadása nevezési sorrendben 

történik! Nevezési adatok: Csapattagok neve, Csapatnév, SI chip száma (1 db), Bevonulózene; Kapcsolat: 

z.szlavik@gmail.com; AZ ELŐNEVEZŐK KÖZÖTT KISORSOLUNK 2 DB SILVA ACTIVE X FEJLÁMPÁT a 

multiNavigator.hu JÓVOLTÁBÓL! 

2018. augusztus 15-18.:  A HK helyszínén személyesen: 3500 Ft / csapat 

EGYÉB 

 

A kategóriák 1-3. helyezettjei értékes díjban részesülnek, amelyet a multiNavigator.hu ajánlott fel.  

18 éven aluliak nem indulhatnak! 

Bozótruha viselése ajánlott! 

A pályák kis forgalmú utakat kereszteznek, az átkeléskor a KRESZ szabályai szerint kell eljárni, legyetek 

körültekintőek! 

A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

A rendezőség a szabályok módosításának jogát fenntartja! 

 

SÖRVÁLT-O – A TÁJÉKOZÓDÁSI KOCSMA SPORT 

 

 

 

 



 

 

 


