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Csongrád Ősz Tájfutó Verseny 

VERSENYKIÍRÁS 

A verseny az EFOP-1.8.6-17-2017-00050 azonosítószámú „Mozgásban az egészség” 

szabadidősport népszerűsítése a Dél-alföldi Régióban című pályázat keretében valósul 

meg. 

Időpont: 2018. november 24. (szombat) 

Helyszín: Nagymágocs, Károlyi kastély 

Verseny meghatározása: rövidtávú, nem rangsoroló, nappali, egyéni verseny 

Rendező: A Hódmezővásárhely MJV Diáksport Egyesület megbízásából a Dél-

Alföld Sportjáért Alapítvány 

Versenybíróság: Elnök: Molnár Krisztina 

Titkár: Ifj. Kisházi Gábor 

Pályakitűző: Forrai Gábor, Forrai Miklós 

Ellenőrző bíró: Petrócki Ádám 

Kategóriák: F/N 12C, 14C: egy futam, egyéni indítással, normál pálya 

F/N nyílt: két futam, összetett időeredményű értékeléssel. Az első futam 

tömegrajtos, ötszögvariációs (leírást lásd később) verseny. A második 

futam vadászrajtos normál pálya, az első futam eredménye alapján. 

Nevezés:  Az MTFSz Entry rendszerén keresztül (ezt részesítsétek előnyben), 

vagy az info@hodmentor.hu e-mail címen. 

A nevezés során a következő adatokat kell megadni: 

név, egyesület, kategória, MTFSz nyilvántartási szám, SI dugóka száma 

Nevezési határidő: 2018. november 19. (hétfő) 

Nevezési díj: INGYENES! 

Dugóka bérlés:  INGYENES! 

Sorsolás: 2018. november 21. (szerda) 

Tervezett „0”-idő: 11:00 (első futam), 12:30 (második futam) 

Terep: Kastélypark bozótfoltokkal, kastély épülettel és csónakázó tóval. 

Térkép: 2018-ban helyesbített, 1: 4 000 méretarányú, 1m-es alapszintközzel, 

ISSOM2007 jelkulccsal 

http://nevezes.mtfsz.hu/
mailto:info@hodmentor.hu
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Pontmegnevezés: IOF szimbóllal. Pótszimbólt a speciális versenyformára való tekintettel nem 

biztosítunk. 

Eredményhirdetés: 13:30, az eredményektől függően korábbra hozható. 

Díjazás: Minden kategória 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

Egyéb: - A versenyt a SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. 

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

- A célban öltözési lehetőséget nem biztosítunk. 

Ötszögvariáció: a pálya egy egyenes (variáció nélküli) szakasszal kezdődik, majd egy öt 

pontból álló részhez érkezik, ahol az ötszög minden éle és minden átlója átmenet. Minden 

ponthoz két kimenő és két bejövő 

átmenet tartozik, amelyeket 

minden futó azonos irányban, de 

eltérő sorrendben fut le. Ezáltal az 

ötszögvariáció végére minden futó 

azonos átmeneteket teljesít, 

eredményük összehasonlítható. Az 

ötszögvariáció be- és kilépő pontja 

megegyezik, ezt három 

alkalommal, míg a másik négy 

pontját két alkalommal érintik a 

versenyzők. A variációs rész után a 

pálya egy rövid, variáció nélküli 

szakasszal fejeződik be. 

Az ötszögvariáció egyes élei 

helyettesíthetők egy-egy rövidebb pályaszakasszal is annak érdekében, hogy minél kevesebb 

együtt futásra kerüljön sor. 

Az ötszögvariáció összesen 22 egyenértékű 

variáció kialakítását teszi lehetővé, ezáltal 

nagyobb mezőnynél is alkalmas izgalmas, 

tömegrajtos versenyforma lebonyolítására. 

Angol nyelvű leírás az ötszögvarációról. 

Kérjük, hogy nagyon figyeljetek a pontok 

sorrendjére, hogy versenyben maradjatok a 

második, vadászrajtos futamra! 

 

https://www.dropbox.com/s/qayxdyr9g0v50ip/Pentagramforking_description.pdf
https://www.dropbox.com/s/qayxdyr9g0v50ip/Pentagramforking_description.pdf

