
Kiírás 
Bajnokok Ligája – 3. forduló 

2022. február 12. 
Tázlár 

RENDEZŐK 

Rendező: Szegedi Vasutas SE, Hód-Mentor SE 
Pályakitűző: Bereczki Máté 

EDZÉS HELYSZÍNE 

Tázlár (JWOC 2018 váltó terep) 
 
Parkoló/VK GPS koordinátái: 46.518639, 19.511399 
 
Megközelítés: Tázlárt az 53-as számú főúttal összekötő műútról kell letérni a bójával jelzett 
útkereszteződésben. A parkoló (és egyben VK) innen 1600 méter, földúton. 

EDZÉS JELLEGE 

Az edzés a Bajnokok Ligája edzéssorozat része, annak szabályai vonatkoznak rá. 
 
A BL kategóriákban tömegrajtos farsta edzés, rövidített távú pályákon. A nyílt kategóriákban 
rövidített távú egyéni pályák, a meghatározott idősávon belül egyéni rajtolással. 

Kategóriák 

Bajnokok Ligája kategóriák: M/W14, 16, 18, 20-21 
 
Szenior/Nyílt kategóriák: OAL (nyílt technikás hosszú), OAS (nyílt technikás rövid), Kezdő 

Részvételi díj, nevezés 

A nevezéseket 2022. február 9. 24:00 óráig (szerda éjfélig) várjuk az e-nevezés felületen: 
 
https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/263 
 

A fenti esemény publikus, tehát az e-nevezés nyilvános felületén is elérhető, de megkérünk 
mindenkit, hogy a tömegrajtos BL kategóriákba csak a BL-en induló versenyzőit nevezze, a többi 

https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/263


versenyzőt (szenior, hobbi, kezdők, stb.) az OAL, OAS, vagy Kezdő kategóriák egyikébe 
nevezzétek. 
 
A Bajnokok Ligája versenykiírás alapján a BL résztvevő klubok kezdő és tömegrajtos 
kategóriákban induló versenyzőinek nincs külön nevezési díja. 
 
A nyílt kategóriákban a nevezési díj 1000 Ft/fő. Fizetni kizárólag a helyszínen, készpénzben 
lehetséges. 

Tömegrajtok, nyílt és kezdő rajtolás 

11:00 – F/N14, N16 
11:02 – F16, N18, N20-21 
11:04 – F18, F/N20-21 
 
A térképeket 10:50-kor kezdjük el kiosztani a tömegrajt helyszínén (parkolótól 50-100 méter) 
rajtszám alapján. Megkérünk mindenkit, hogy a rajtlistában feltüntetett rajtszámát jegyezze meg 
és a rajtvonalra a rajtszáma alapján a megfelelő helyre álljon majd be (minden kategória 1 
sorba, rajtszám alapján növekvő sorrendbe). 
 
A térképet a tömegrajt pillanatáig tilos nézni! 
 
A kezdő és nyílt kategóriákban indulók az SI kiolvasó asztalnál vehetik fel a térképeiket és 
önállóan rajtolhatnak 11.00 és 11.30 között, számukra rajtlistát nem készítünk. 

Térkép 

2018-ban helyesbített. 
 
Méretarány: 1:10.000/2m 
 
A térképek vízálló, pretex papírra lesznek nyomtatva. A térképeken kizárólag a rajszám lesz 
feltüntetve, a versenyző neve nem! 

Előzetes pályaadatok 

Kategória Táv 

W14 4,5 km 

W16 6 km 

W18 7,5 km 

W20-21 9 km 

M14 6 km 

M16 8 km 

M18 10 km 

M20-21 12 km 

OAL 7 km 

OAS 4 km 

Kezdő 3 km 



Pontérintés 

Az edzést a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. A dobozok AIR+ 
üzemmódba lesznek programozva. Dugóka bérlésre nincs lehetőség. 

Egyéb 

- a rajtlistákat és a végleges pálya adatokat 2022. február 11-én, pénteken publikáljuk 
- értesítőt csak abban az esetben adunk ki, amennyiben a kiírásban leírt adatokban 

változás állna be 
- frissítőpont a 10 km-nél hosszabb pályákon sem lesz 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 


