
 

 

VERSENYKIÍRÁS   
Magyarország 2019. évi 

Tájékozódási Futó 

Nyílt Rövidtávú Országos Egyéni Bajnoksága (ROB) 

és 

Nyílt Országos Rövidtávú Váltóbajnoksága (ORVB) 

 

2019. szeptember 14-15. (szombat-vasárnap) 

Kaposvár 

 
 

A versenyek meghatározása, Célja:  
ROB: Rövidtávú, egyéni, egynapos, a szenior II. KATEGÓRIÁK kivételével kétfordulós 

(selejtező és döntő) verseny. A selejtező országos rangsoroló, a döntő kiemelt 

rangsoroló futam.  

A verseny célja Magyarország 2019. évi Rövidtávú Egyéni Bajnoki címeinek eldöntése.  

ORVB: Egynapos rövidtávú váltóverseny.  

A verseny célja Magyarország 2019. évi Rövidtávú Váltó Bajnoki címeinek eldöntése 

 

Rendező: a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából a Zselic Tájékozódási 

Futó és Szabadidősport Egyesület  

(cím: 7400 Kaposvár, Kapás u. 24., email: zselicitajfutok@gmail.com) 

 

A verseny tervezett programja: 
2019. szeptember 14. 10:00-12:30 Nyílt Rövidtávú Országos Egyéni Bajnokság (ROB) 

selejtező 

2019. szeptember 14. 15:30-18:00 Nyílt Rövidtávú Országos Egyéni Bajnokság (ROB) 

döntő 

2019. szeptember 14. 18:00-18:30 ROB eredményhirdetés 

2019. szeptember 15. 10:00-14:00 Nyílt Országos Rövidtávú Váltóbajnokság (ORVB) 

2019. szeptember 15. 14:00-14:30 ORVB eredményhirdetés 
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Versenybíróság: 
Elnök:   Csizmadia István 

Elnökhelyettesek:  Galambos Erika 

Kovács Ferenc 

Titkár:   Ambrus Sándor 

Pályakitűzők: 

ROB selejtező:  Dr. Müller Balázs 

ROB döntő:  Galambos Erika 

ORVB:   Dr. Pavlovics György 

Ellenőrző bírók:  

ROB:    Molnár Péter 

ORVB:   Szabó András 

Terep, Terepletiltás: 

A versenyterepek Kaposvár város belterületén és a Kaposvári Egyetem Campusán 

találhatóak. A honlapon jelölt területeken (http://rob-orvb2019.smtfsz.hu/) a versenykiírás 

megjelenésétől fogva a verseny lezajlásáig mindennemű tájfutó tevékenység folytatása 

tilos. (kivételt képez a Kaposvári Városliget területe, mely a verseny hivatalos 

bemelegítő terepe http://www.smtfsz.hu/site_data/Varosliet_terkep.pdf). 

Tájfutó tevékenységnek számít térképpel közlekedni az utcákon, útvonalak tesztelése, 

különböző területek felderítése, stb. A jelzett területen futóedzéseket végezni, futva 

és egyéb módon közlekedni továbbra is szabad.  

A tiltást megszegők az MTFSZ versenyszabályzata alapján kizárhatóak a 

versenyből! 

A terepletiltással kapcsolatos összes kérdéssel Csizmadia Istvánt keressétek a 

csizi@smtfsz.hu e-mail címen. 

  

 

Térképek: 
Minden versenyen 1:4.000 / 2,5m (ISSOM 2007),  

Helyesbítve: 2019  

Helyesbítők: Dr. Pavlovics György (ROB selejtező és döntő) 

    Molnár Péter (ORVB) 

 

Kategóriák: 
ROB: 

- kétfordulós (selejtező-döntő) bajnoki kategóriák: F/N 14E, 16E, 18E, 20E, 21E, 35A, 

40A, 45A, 50A, F 55A, 60A, 65A; 

- egyfordulós (döntő) bajnoki kategóriák: N 55A, 60A, 65A, F/N 70A, 75A, F 80A, 85A 

- nem-bajnoki, egyéni kategóriák (a versenyük a ROB selejtező alatt lesz): Nyílt kezdő, 

Nyílt technikás. Rajtidejüket bizonyos időintervallumon belül szabadon választják meg. 
 

http://rob-orvb2019.smtfsz.hu/
http://www.smtfsz.hu/site_data/Varosliet_terkep.pdf
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ORVB: 

- négyfős bajnoki kategóriák: V 14A, 18A, 21A (legalább két női és legfeljebb két férfi 

versenyző részvételével). A V 14A kategóriában 2005-ben és utána, a V 18A 

kategóriában 2001-ben és utána születettek indulhatnak. 

- háromfős bajnoki kategóriák: V 105A, 135A, 165A, 195A (a 3 pálya eltérő hosszúságú, 

melyek közül legalább egyet női versenyző teljesít). A szenior kategóriákban 1984. 

december 31. előtt születettek indulhatnak; a három versenyző össz- életkorának (2019-

ben betöltött évek száma) legalább a kategória nevében lévő számot kell elérnie. 

- nem-bajnoki, egyéni kategóriák: Nyílt kezdő, Nyílt technikás. Rajtidejüket szabadon 

választják meg. 

 

Nevezhetnek: 

 
- ROB: mindenki. A magyar bajnokság eredményébe csak az MTFSz tagszervezetek 

színeiben rajthoz álló, magyar állampolgársággal rendelkező versenyzők számítanak bele. 

- ORVB: mindenki. A magyar bajnokság eredményébe csak azok a váltók számítanak 

bele, akik MTFSz tagszervezet színeiben állnak rajthoz és a váltóban legfeljebb egy 

nem magyar állampolgárságú versenyző szerepel. 

 

Nevezés: On-line az ENTRY-n keresztül, illetve e-mailben a nevezes@smtfsz.hu címen 

(egyesület, név, kategória, dugókaszám megadásával). Telefonos nevezést nem fogadunk 

el. Az e-mailen érkezett nevezéseket visszaigazoljuk – ha a küldést követő második 

munkanap végéig nem érkezik visszaigazolás, kérjük a nevezést megismételni. 

 

Nevezési határidő: 2019. szeptember 01-ig (vasárnap) beérkezőleg. A határidő után 

csak a Nyílt kategóriákba tudunk nevezéseket elfogadni, kizárólag e-mailben. 

 

Nevezési díjak: 
- ROB kétfordulós kategóriák: 5.000 Ft/fő, MTFSz éves versenyengedéllyel 

rendelkezőknek 3.000 Ft/fő 

- ROB egyfordulós kategóriák: 4.000 Ft/fő, MTFSz éves versenyengedéllyel 

rendelkezőknek 2.000 Ft/fő 

- ROB nem-bajnoki kategóriák: 1.000 Ft / térkép (szeptember 01. után 1.500 Ft / 

térkép) 

- ORVB bajnoki kategóriák: 3.800 Ft / fő, MTFSz éves versenyengedéllyel 

rendelkezőknek 1.800 Ft/fő 

- ORVB nem-bajnoki kategóriák: 1.000 Ft / térkép (szeptember 01. után 1.500 Ft / 

térkép) 

 

- Hagyományos SI dugóka bérleti díja: 300 Ft/fő/futam (F/N 14E és V 14A 

kategóriákban ingyenes), illetve az Air+ üzemmódú SIAC dugókák 600 Ft/Fő/futam áron 

bérelhetőek. SIAC dugóka bérleti lehetőséget csak a bajnoki kategóriákban biztosítunk. 



 

 

- Air+ SIAC dugóka bérlési igényt a nevezéskor kérjük jelezni (Entry-ben 

megjegyzésben) 

 

Az MTFSz versenyengedély ellenőrzésének időpontja: 2019. szeptember 12. csütörtök. 

 

Pontérintés: A versenyeket SPORTident elektronikus rendszerrel bonyolítjuk le.  

A dobozok érintésmentes (SI Air+ dugókával érintésmentesen használható) módban is 

használhatóak lesznek.  

 

Szállítás: Nem szervezünk. A versenyek helyi autóbusszal megközelíthetőek. 

Szállás: 
- kollégiumban Kaposváron 3.030 Ft / fő / éj + 18 éves kor felett 400 Ft IFA. 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1 

Foglalás: egyénileg intézendő:. e-mail: uzemeltetes@klebi.sulinet.hu 

 

-Tornateremben Kaposváron: 1000 Ft/Fő/éj Foglalás: ENTRY-ben 

A szállásokat szeptember 13-15. között tartjuk fenn. 

Egyéb szállásajánlat- javaslatok: http://www.tourinformkaposvar.hu 

(szolgáltatások/szálláshelyek fül) 

 

A Kaposvári Egyetem Kollégiumai (http://www.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok ) illetve a 

Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma (https://mezgaz.hu/ ) a 

versenyterületeken fekszik, így ezekben a kollégiumokban a szállásfoglalást kérjük 

mellőzni. 

 

Díjazás: A kategóriák győztesei elnyerik  Magyarország Rövidtávú, illetve Rövidtávú 

Váltóbajnoka címet. 

Az 1-3. helyezettek érem és tiszteletdíjban részesülnek. A nem-bajnoki kategóriákban 

nem tartunk eredményhirdetést. 

 

Egyebek: 
 A versenyértesítőt 2019. szeptember 6-án tesszük közzé 

 A verseny honlapja: http://rob-orvb2019.smtfsz.hu/ 

 A versenyen bárminemű kereskedelmi és/vagy marketing tevékenység csak a megfelelő 

engedélyek birtokában lehetséges, melyek beszerzése a kereskedők feladata! 

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul 

Rendezéstechnikai kérdésekben a Bajnoki rendszer és a Versenyszabályzat vonatkozó 

rendelkezései érvényesek. 

 

Kaposvár, 2019. június 02.                                                    Versenybíróság 

http://www.tourinformkaposvar.hu/
http://www.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok
https://mezgaz.hu/
http://rob-orvb2019.smtfsz.hu/

