
I. Homokháti Rogaining Kupa 2019. 

Rogaining verseny  
(első Rogaining verseny Magyarországon) 
 

 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Rogaining:  A rogaining az ultrahosszútávú tájékozódási futás hivatalos elnevezése. A 

hosszúságát nem távolságban, hanem időben mérik: a bajnokságok általában 24 órásak, 

de egyéb versenyek lehetnek ennél jóval rövidebbek is. A rendezők a terepen elhelyeznek 

számos ellenőrzőpontot, amit a versenyzők szabad sorrendben, ún. pontbegyűjtő 

versenyformában fognak meg. Az ellenőrzőpontoknak nehézségtől és távolságtól függően 

különböző értéke van. A verseny lényege, hogy minél több pontot szerezzen az adott 

csapat, ami ezen a versenyen 2 főből állhat.  

 

 



 

Időpont:   2019. november 30. (szombat)  

Helyszín:   Kisszállás GPS koordináta: É 46.27043 K19.579030 
Az 55-ös számú főútról 47 km-nél kell letérni északra, amit tábla 
jelez. A célterület kb. 100 m-re van a műúttól. 

 

Rendező:   Maccabi VAC Tájékozódási Futó Szakosztály 
 

Pályakitűző:  Szőri Kornél 
    

Versenyforma:  2, 4 órás rogaining verseny két fős csapatok részére 
 

Kategóriák:    2 órás: XO2 (vegyes nyílt) 
 

4 órás: MO4 (férfi nyílt), WO4 (női nyílt), XO4 (vegyes nyílt), 
MV4 (férfi szenior), WVO4 (női szenior), XVO4 (vegyes szenior) 
(szenior kategóriák: 45 éves korhatártól) 
 

Nevezés: On-line: http://www.orienteeringonline.net/  
E-mail: paskujm@gmail.com  
Csapatnév, Név, kategória, SI dugóka szám (ha van)  
 

Nevezési határidő: 2019. november 25. hétfő este 
 

Nevezési díj: 5000 Ft/csapat 
   
Terep: Alföldi homokbuckás erdő változatos fedettséggel és futhatósággal, 

helyenként nyílt területekkel. 
 

Térkép: 1:20000 / 2m  
 

Nullidő/tömegrajt: 10.00 
 

Szabályok: A versenyen résztvevő pároknak a verseny ideje alatt mindig együtt 
kell haladniuk. A pároknak egy dugókát kell vinni, amit a 
versenybíróság az egyik versenyző kezére rögzít, melyet eltávolítani 
a verseny ideje alatt nem lehet. Aki ezt leszedi, azt a csapatot kizárjuk 
a versenyből. A térképen minden pontnak lesz egy értéke, amit a 
szimbolon fogunk feltüntetni.  

 Minden megkezdett 5 perc késés – 100 pont levonással jár. 
 További szabályokat, információkat a versenyértesítőben fogunk 

közölni.  
 

Díjazás:  Minden kategória első három helyezettje éremdíjazásban részesül.  
 

Honlap:  www.tajfutas.maccabi.hu  
 

Egyéb:   A versenyt a SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel 
rendezzük. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.  
További információ a paskujm@gmail.com e-mail címen vagy  
a +36-30-2068535 telefonszámon kérhető. 

 
 
Paskuj Mátyás  
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