
 
 
 

Versenyértesítő 
Budapest Kupa 1. forduló Garay Sándor emlékére 

Testvér-hegy, 2021. február 24. 
 

 
Egyéni, nem rangsoroló, nappali egyéni verseny. 
Garay Sándorról: 
http://lazarus.elte.hu/tajfutas/magyar/elhunytak/garay_sandor.htm 
 
Térkép és pálya: Hegedüs Ábel 
Elnökhelyettes: Biró Aletta  
Nevezések, értékelés: Hegedűs Béla 
 
Nevezés: 
E-nevezes.hu, az alábbi linken elérhető: https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/92 
Nem kötelező a lakcímeteket és a telefonszámotokat megadni, valamint bankkártyával fizetni. 
A dugókaszám rovatba írd be a dugókaszámodat, illetve ha bérelsz, válaszd ki a típust: normál 
vagy AIR+.  
Nevezni lehet még: Hegedűs Béla 06-30-233-5256, hbfort@gmail.com 
Részvételi díj: 1000.–Ft/fő  
Aki kevesebbet szán erre, az kevesebbet fizet. Mivel a fizetés teljesen önállan zajlik, nem is 
látjuk, ki mennyit tesz a dobozba. Kérjük, hogy a nevezési díjat lehetőleg pontosan 
kiszámolva dobjátok a dobozba. 
Nevezési határidő: 2021. február 23,  20.00. 
Dugóka kölcsönzés: 300.–Ft/fő, FN14-ig ingyenes. SIAC dugóka kölcsönzés: 600.–Ft/fő 
Elvesztés esetén 10.000.–Ft illetve 22.000.–Ft térítendő. 
A nevezés nem jár fizetési kötelezettséggel. 
A helyszínen nevezők nem vihetik el a térképet (csak a verseny vége felé). 
Több pálya is teljesíthető azonos dugókával. 
 
Versenyközpont: Budapest III. ker. Testvérhegyi lejtő és Kubik utca sarok. 
GPS: 47.5605660956, 19.0203528651 
Megközelítés : A Bécsi úton járó buszokkal a Kubik utcáig kell utazni, onnan a Kubik 
utcán a parkoló DNy-ra 300 m. 
Gépkocsi parkolás: a Vk mellett. 
A versenyközpont közelében nyilvános WC az áruházban van. 
Rajt 14.00–16.45, napnyugta 17.19 
Bontás indul 17.45 
 
 
 



 
Pályaadatok 
Hosszú  kb. 4,0/150/22 
Közép  kb. 2,8/80/15 
Rövid  kb. 1,5/40/8 
A „futókör” érdeklődés hiányában elmarad. 
Térkép: pretex papír, A4 méret, 1 : 3000 / 2m, 2021 februárban  futólag felújítva 
Pontmegnevezés szimbolokkal (csak) a térképen. 
Pontfelszerelés: normál bóják, SI dobozok, az érintésmentes rendszer aktiválva lesz.  
Felszerelés: Bozótruha és stoplis ajánlott 
Eredményközlés  és -hirdetés NEM lesz, részidős cetlik sem.  
A részidős eredményeket 2 percenként feltöltjük az MTFSZ honlapra. 
 
• A járványhelyzetre való tekintettel öltözősátrat nem állítunk fel. 
• A frissítésről mindenkinek magának kell gondoskodnia. 
• A keletkező hulladékokat mindenki vigye el magával. 
• A helyszínen jelentkezők a térképfelvételnél vegyék figyelembe, hogy már használt 

térképet is kaphatnak ! Egyéni védőeszközökről mindenkinek saját magának kell 
gondoskodnia ! 

• Kézfertőtlenítőt fogunk kitenni a térképfelvételnél ! 
• A járványügyi előírásokat – 1,5-2 m-es védőtávolság, maszk viselése – tartsátok be!  
• Az előnevezőknek nem kell sorba állniuk , a térképük és a kért dugókák külön lesznek 

kirakva! 
• Több pálya is teljesíthető azonos dugókával is. 
• Mindenki a saját felelősségére vesz részt a rendezvényen! 
• A csomagjaitokra csak felügyelni tudunk , értékeket ne hagyjatok benne ! 
 
Információ: abel.terkep51@gmail.com, esetleg +36 20 911 4014. 
Mindenkit szeretettel várnak a verseny rendezői: Ábel és társai 
 
 


