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43. POSTÁS - PARKERDŐ KUPA 
nemzetközi tájfutóverseny 
2022. április 2-3. Csobánka 

 

Rendező:   Postás SE Tájfutó Szakosztály, 1149 Budapest, Róna u. 86-100. 
TÁJREND SE, 1172 Budapest, III. u. 21. 

 
Időpont:  2022. április 2-3. 
 
Helyszín:  Csobánka- Hosszú-hegy 
 
Versenyközpont: GPS  47.643681, 18.948438 
 
Versenybíróság: Elnök: Nemesházi László (tel: +36-20-934-4232) 
   Titkár: Józsa Gábor, Józsa Dominika 
   Pályakitűző: Sőtér János  

Ellenőrzőbíró: Szabó András (1. nap), Molnár Péter (2. nap) 
 

Versenyforma:  Kétnapos egyéni verseny összetett eredménnyel 
1. nap: hosszútávú országos rangsoroló verseny 

  2. nap: rövidített hosszútávú országos rangsoroló verseny 
 

Terep:  Középhegységi terep, nagy része jól futható lombos szálerdővel, helyenként 
köves altalajjal. Egyes részeire jellemző a rendkívül részletgazdag domborzat. 
Az aktív erdőgazdálkodás miatt sok fakihordó út és keskeny erdővágás 
keletkezett. 
 

Térkép:  1:15 000, 1:10 000 és 1:7 500 méretarányú, helyesbítve 2021-2022-ben. 

    
 
A versenyt a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük, dugóka bérelhető. 
A SPORTident dugóka bérleti díja 500 Ft/fő/nap (14 év alattiaknak minden kategóriában ingyenes). 
SIAC dugóka: 800 Ft/fő/nap (14 év alattiaknak is). 
Air+ üzemmód mindkét versenynapon aktiválva lesz. 
 
Kategóriák: 
FN 21A,B,BR,C, 20A, 18B, 16B, 14B,C,15-18C, 12C, -10D (szalagozott) 
FN 35A,BR, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A, 75A, 80A 
 
Nyílt kategóriák: 
Nyílt kezdő, Nyílt technikás rövid, Nyílt technikás hosszú, 
Nyílt szalagos, 10 DK (szalagozott, szülői kísérettel) 
Kevesebb mint 5 fő nevezése esetén a nevezetteket más kategóriába soroljuk be. 
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Nevezés: 
Online a https://www.e-nevezes.hu/ e-nevezőrendszeren keresztül, illetve kivételes esetben e-
mailben a postas.entry@gmail.com címen. E-mailen történő nevezés esetén kérjük megadni a 
kategóriát, versenyző nevét, születési dátumát, dugóka számát, minősítését. Az e-mailen küldött 
nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez nem történik meg, kérjük a nevezést megismételni. 
Nevezést 1 napra is elfogadunk, de az eredményhirdetés és díjazás az összetett eredmény alapján 
történik. 
 
Nevezési határidők és díjak 
 
Nevezés       2022.03.15-ig: 2022.03.16-tól 03.27-ig:       2022.03.28-tól és a helyszínen: 
 
FN10-18, FN65+   2400 Ft/fő/nap       2900 Ft/fő/nap          3400 Ft/fő/nap 
FN20-60      3000 Ft/fő/nap       3500 Ft/fő/nap          4000 Ft/fő/nap 
Nyílt       1800 Ft/fő/nap       2000 Ft/fő/nap          2200 Ft/fő/nap 
 
MTFSZ éves versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzőknek a Nyílt kategóriák kivételével a 
nevezési díjon felül futamonként 600 Ft napi versenyengedély díjat kell fizetniük. 
 
A „e-nevezes” az összes kategóriában 2022. március 27.-én éjfélkor lezárul. Ezt követően csak az 
üres rajthelyekre és Nyílt kategóriákban tudunk nevezést elfogadni. 
 
Versenyértesítő: 
Az értesítőt a szabályzatnak megfelelően a verseny előtt 8 nappal (2022. március 25.-én éjfélig) 
közzétesszük. Az ebben megadott információkat mérlegelve (végleges pályaadatok stb.) lehetőség 
van módosítani a nevezéseteket 2022. március 27-ig. Ezt a postas.entry@gmail.com címre küldött e-
mail segítségével tudjátok megtenni. Ez után a módosításra már nem lesz lehetőség. 
A helyszínen csak az üres rajthelyekre és Nyílt kategóriákban lehet nevezni. 
 
 
Fizetés: 
Kérjük, hogy a szakosztályok a nevezési díjat egy összegben utalják át legkésőbb 2022. március 31-
én éjfélig a  

Tájrend SE   10700581-45148402-51100005  sz. bankszámlájára. 
vagy fizessétek bankkártyával az online nevezési rendszerben. 

Készpénzfizetés csak a helyszínen lehetséges. 
 

Számlát az online nevezőrendszerben lehet igényelni. A számla igény pontos megadása a nevező 
feladata, a számlák a rendszerben rögzített számla igények alapján kerülnek kiállításra. 
Bankkártyás fizetés esetén számlát csak a bankkártya tulajdonos részére tudunk kiállítani, abban az 
esetben is, ha több nevezést fizetnek a kártyáról. 
 
Szállás:  
A járványhelyzet miatt szállást nem tudunk biztosítani. 
 
Szállítás:  
Nem tervezzük, a csobánkai autóbusz végállomás 1,5 km-re található a Versenyközponttól. 
 
Díjak és eredményhirdetés: 
Az összetett verseny 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. A nyílt kategóriákat nem díjazzuk. 
Hagyományos eredményhirdetés nem lesz. Ha egy kategória eredménye végleges, akkor a szpíker 
egyenként szólítja a dobogósokat a díjátadó pavilonhoz, ahol átvehetik díjaikat. 
 
 
„0” idők: 
1. nap: 12 óra 
2. nap: 10 óra 
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Egyéb: 
• Kisgyermekek számára a Cél környékén mindkét nap versenyt rendezünk. 
• A Célban büfé fog üzemelni hideg-meleg ételekkel. 
• Kereskedelmi tevékenység csak a versenybíróság engedélyével lehetséges. 
• „A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült képek – 

ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában – a nyomtatott és elektronikus tájfutó sajtóban, 
ezen belül az interneten is közzé tehetők.” 

• A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
• Kérjük, ha tudjátok, vigyétek haza a keletkezett hulladékot! 
• A Járványügyi előírásokat a versenyértesítő fogja tartalmazni. 
 
 
 

Sok szeretettel várunk Benneteket!  
                 Rendezőség 

 


