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VERSENYÉRTESÍTŐ 

 

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:   2021. március 7. (vasárnap)  

Helyszín:   Balotaszállás GPS koordináta: É 46.33890 K 19.57675 
A Balotaszállást és Öttömöst összekötő műút 5 km-nél kell letérni 
délre, amit tábla is jelez. A célterület kb. 400 m-re van a műúttól. 

 

Rendező:   Homokbucka Környezetvédő, Kulturális, Szabadidő és  
 Tájékozódási Futó Egyesület 
 

Pályakitűző:  Szőri Kornél 
    

Versenyforma:  2, 4 órás rogaining verseny két fős csapatok részére (A COVID 
járványra való tekintettel, kivételesen megengedett az egyedüli 
indulás is.) 

 

Kategóriák:    2 órás: XO2 (mixed open) 
 

4 órás: MO4 (man open), WO4 (woman open), XO4 (mixed open), 
MVO4 (man veteran), WVO4 (woman veteran), XVO4 (mixed 
veteran) 
Veterán csapat mindkét tagja 1976-ban vagy előtte született 

NYÍLT: Nyílt Könnyű 2,5 km, Nyílt Technikás: 4 km 
 
Nevezés: On-line: http://www.orienteeringonline.net/  

E-mail: paskujm@gmail.com  
Csapatnév, Név, kategória, SI dugóka szám (ha van)  
 

Nevezési határidő: 2021. március 1. hétfő este 
 

Jelentkezés: A helyszínen, 9 órától a négy órás kategóriákban 9:30-ig, a kétórás 
és nyílt kategóriában 10:30-ig. 
 

Nevezési díj: 6000 Ft/csapat, egyéni Rogaining 3000 Ft/fő, NYÍLT: 1500 Ft/fő 
 
Fizetés:  Megérkezéskor készpénzben, vagy aki utalni szeretne kérem előre 

jelezze és küldünk számlát.  

Terep: Jellegzetes alföldi homokbuckás erdő változatos fedettséggel és 
futhatósággal, helyenként nyílt területekkel. Részben a Hungária 
Kupáról ismert. 

Térkép: Rogaining: Pretex papírra nyomtatott A3 méretű, 1:20000 / 2m 
méretarányú tájfutó térkép. Az olvashatóság kedvéért a felező 
szintvonalak, gödrök, lapos mélyedések törölve lettek, az egyéb 
pontszerű objektumok mérete 150%-al növelve lettek. 

 Nyílt: Pretex papírra nyomtatott A4 méretű, 1:10000 / 2m 
méretarányú tájfutó térkép 

Indítás „0” idő: négy órás kategóriák: 10:00 

 két órás kategória: 11:00 

  NYÍLT: 11:15-től egyéni rajtdobozos indulás. Rajt-cél távolság 200 m 

 A térképet mindenki az indulás idejében kapja meg.  
Beállás 5 perccel a rajt előtt 

http://www.orienteeringonline.net/
mailto:paskujm@gmail.com


 

Szabályok: A versenyen résztvevő pároknak a verseny ideje alatt mindig együtt 
kell haladniuk, ha a csapat tagjai egymástól látótávolságon kívül 
kerülnek a csapatot kizárjuk. 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 párok mindkét tagja kap 1-1 versenytérképet, ezen az 
ellenőrző pontok sorszáma után zárójelben feltüntetjük azok 
pontértékét, ezen pontértéket a a szimbol utolsó sorában barna 
színnel is feltüntetjük. A térképen szereplő ellenőrzőpontokon 
hagyományos tájfutó bója lesz, ezeket tetszőleges sorrendben lehet 
felkeresni. Egy ellenőrző pont érintéséért csak az első érintés esetén 
kapható pontérték.  

 Minden megkezdett 1 perc késés 8 pont levonással jár. 20 perc késés 
után a csapat eredménye automatikusan érvénytelen. 

 Értékelés az elért pontértékek összege alapján történik. 

Eredményhirdetés:14:30 

Díjazás:  Minden kategória első három helyezettje tárgyjutalomban részesül. 

Egyéb:   A versenyt a SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel 
rendezzük. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyformának megfelelő kapacitású 
dugókát hozzatok magatokkal.  
A következő típusok megfelelők:  
-SI card 6 (500 000 - 999 999), 64 pontfogás  
-SI card 9 (1 000 000 - 1 999 999), 50 pontfogás  
-SI card 10 (7 000 000 - 7 999 999), 128 pontfogás  
–SI card 11 (9 000 000 - 9 999 999), 128 pontfogás  
-SIAC (8 000 000 - 8 500 000), 128 pontfogás 
Aki nem rendelkezik ilyen dugókával annak a rendezőség biztosít.  
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.  
Probléma, feladás esetén a versenyközpont a +36-30-2068535 
telefonszámon értesíthető. 
Az aktuális járványügyi előírásokat, különösen a 1,5-2 m-es 
védőtávolságot és a maszk viselését tartsátok be! 

Eredményes versenyzést kíván a rendezőség! 

Támogatóink: 
 

 

 



 

 


