
 

KIÍRÁS 

Télbúcsúztató nyílt tájfutó edzés 

2021. február 28. vasárnap 

"Hatályba lépett a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete, amely alapján folytatódhatnak az 
egyesületek, klubok edzései, ha versenyszerű a sportolás célja." 

Helyszín: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – Gödöllő 

Rendező: Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület tájékozódási futó szakosztálya 

Pályakitűző: Kiss Boglárka 

Edzés kezdete: 10:00, utolsó rajt:12:30 

Bontás kezdete: 13:00 órától 
 
Versenyközpont: Sportcsarnok előtti terület. GPS koordináták: 47.594515, 
19.360142 

Térkép: Egyetemváros 1:5000, 2 m alapszintköz. Pontmegnevezés a térképen. Az 
előnevezőknek pretex vízálló térképet adunk! 

Előzetes pályaadatok: 

A. Hosszú technikás – 4500m 
B. Rövid technikás – 3500m 
C. Könnyű hosszú – 2500m 
D. Könnyű rövid – 1500m 

Nevezés: Elsősorban az entrylight.hu-n vagy a tajfutas.godollo@gmail.com címen, 
vagy a helyszínen. Helyszínen nevezőknek a futás után a rajtban le kell adniuk a 
tárképet! Ha több pályát futnál azt az entrylight.hu-n a megjegyzés rovatba jelezd, és 
a dugóka bérlési igényt is itt kérjük jelezni! 

Nevezési határidő: 2021. február 26. éjfél 

Nevezési díj: 800 Ft, 2. futás 400 Ft, 3.futás 200 Ft 

Időmérés: SPORTident rendszerrel, a dobozok hagyományos üzemmódban 
működnek, dugóka (chip) a helyszínen kölcsönözhető 300 Ft/nap áron fényképes 
igazolvány letéttel. 
 
Rajt és cél a VK közelében. Rajtolás tetszés szerinti időben, rajtdobozzal.  

Eredmények: kiolvasáskor lesz nyomtatás, az edzést követően az eredmények 
feltöltésre kerülnek az MTFSZ honlapra. Eredményhirdetést nem tartunk.  

 



 

Egyebek: 

 Betegen, vagy annak csak a gyanúja esetén ne gyere el, maradj otthon! 
 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-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 indul! 
 A csomagjaitokra csak felügyelni tudunk, értékeket ne hagyjatok benne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


