
 
 
 
 

NON-STOP 24 és 12 órás Tájfutó váltó és egyéni verseny 
 
Rendezők 
 
Tipo TKE, Kalocsai SE, Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete 
 
Elnök:     Bánki Zoltán 
Elnökhelyettes:    dr. Szlávik Zoltán 
Ellenörzőbíró:    Hajdu Martin  
Pályakitűző, felvezetés:  Szakál Péter 
Sportident:    Miskó Róbert 
Rajt:      Bánki Zoltán, Szakál Péter 
Cél, technika, parkolás:  Mitró Zoltán, Papp László 
Térképfelelős:    Molnár Attila 
Nyomdai előkészületek:  Karakai Áron 
Jelentkeztetés:    Bogdány Miklós 
Szpíker:     dr. Szlávik Zoltán 
 
Helyszín 
 
Kab-hegy (Sárcsi-kút) 
A Versenyközpont koordinátái: Szélesség N 47° 3,106'; Hosszúság E 17° 35,814' 
Megközelítés: A 8-as útról Ajka-Bakonygyepesnél kell letérni Ajka irányába. Ajkán 
keresztül Ajka-Padragkút irányába kell a főúton haladni, majd 6,1 km után a 
körforgalomban a 3. kijáraton a Bartók Béla útra fordulni. Ajka-Padragkút irányából 
érkezve ennél a pontnál jobbra kell fordulni. További 1500 m után a híd előtt enyhén 
jobbra kell kanyarodni, letérni a főútról. Innen az aszfaltozott úton haladva, a volt 
Jókai bányán keresztül a Hubertusz Erdészeti és Erdei Iskolát érintve lehet eljutni kb. 
5,5 km után a Sárcsi-kút pihenőhelyhez a célba. Az aszfaltos útról letérni nem kell. 
 
Program 
 
2016.07.01 Péntek 

17:00 Versenyiroda nyitása 
17:00-22:00 Jelentkezés a versenyre 
20:00- 24:00 Zenés party a cél közelében 

 
2016.07.02 Szombat 

8:00-9:30 Jelentkezés a versenyre 
10:00 Tömegrajt 
22:00 12 órás verseny vége 

 
2016.07.03 Vasárnap 

10:00 24 órás verseny vége 
11:00 Eredményhirdetés 

 
 
 



Fontos információk 
 
Kategóriák 
� 24 órás egyéni 
� 24 órás váltó 
� 12 órás egyéni 
� 12 órás váltó 

 
� Nyílt Könnyű (OpenB) 
� Nyílt Technikás (OpenA) 
� Nyílt Hosszú (OpenL) 
 
Terep 
Tipikus középhegységi terep, zömében jól futható erdővel, néhol frissen felnőtt 
területekkel. A terep helyenként domborzatilag rendkívül részletgazdag. A terep 
nagyrészén jelenleg is erdőművelés folyik, ezért új ritkítások, friss fakihordó utak a 
helyesbítés lezárása után is keletkezhettek. Több helyen friss méhkaptár telepítés 
történt az elmúlt hetekben. Amiről tudomásunk van, azt a térképen veszélyes terület 
jellel jelöltük. 
 
Rajtcsomag tartalma 
Rajtszámok: a 24 órás váltók esetében 24XX-A, 24XX-B, …. 24XX-F, míg a 12 órás 
váltók esetében 12XX-A, 12XX-B, … , 12XX-F a rajtszám formátuma. XX a csapat 
sorszáma, A-F a váltóban futók sorrendjét jelöli. 
 
Rajtkártya: A pályák számának megfelelő számú rajtkártyát adunk (a 24 órás váltó és 
egyéni esetében 38 darab, a 12 órás váltó és egyéni esetében 18 darab). A kártyákra 
a pálya típusa és sorszáma (pl: SEN-2) és a csapat száma (+neve) van rányomtatva. 
A futóknak a váltóhelyre a lefutni kívánt pályát jelölő kártyát magukkal kell vinniük, a 
rajtsátorban kizárólag ennek ellenében kapják meg a térképeket.  
 
Térkép 
Kab-hegy (Sárcsi-kút) Helyesbítve: 2004-ben. 
Felülvizsgálata 2016. május-június hónapban történt. Méretarány: 1:10 000, 5m-es 
alapszintközzel. Vízálló pretex papírra nyomtatva.  
A térképen a tiltott területeket jelöljük, ezeken való átfutás kizárást von maga után! 
Speciális térképjelek: 'zöld X': kidőlt fa, jellegzetes fatuskó; ’fekete kör’: tábla; 
’fekete X’: farakás; ’zöld kör’: jellegfa 
 
Ellenőrző pontok 
Állvány, narancs-fehér színű bója, SI doboz, fényvisszaverő. Az ellenőrző pontokon 
hagyományos szúróbélyegző is található, amelyet csak akkor kell használni, ha a 
Sportident nem működne, ilyenkor a térkép szélére kell lyukasztani, és ezt a célban 
bemutatni. 
Figyelem! A versenyen használt dobozok a 6-os sorozatú SI chipekkel, a P 
Card-okkal illetve az érintés nélküli chipekkel nem kompatibilisek! Ezen 
dugókák cseréjét a rendezőség ingyen biztosítja a versenyen. 
 
Pontmegnevezés  
A térképre nyomtatva, pótszimból nincs. 
 
 



Nyílt kategória  
Folyamatosan lehet jelentkezni a VK-ban a meghírdetett 3 Nyílt pályára a 
váltóversenyen nem indulóknak. Az időmérés SI kiscsomaggal történik (800Ft/pálya). 
Rajt 
� Tömegrajt szombaton 10 órakor a váltókategóriák részére. 
� Nyílt kategóriák a váltóverseny ideje alatt nappal és éjszaka is folyamatosan 

indulhatnak. 
� A térképeket a váltás után rajtkártya ellenében adjuk át. 
� A térképek a rajt sátorban két oldalon lesznek kihelyezve, felirattal ellátott 

dobozokban. A rajt sátorban a térképek elrendezése: 
 

Bal oldal   Jobb oldal 
SE 1-4  LE 1-4 
SD 1-4  LD 1-3 

ST   LT 
SEN 1-5  LEN 1-3 
SDN 1-3  LDN 1-3 

FF 1-6 
Parkolás 
Az aszfaltút szélén mindkét oldalon. Kérjük, hogy mindenki kövesse az irányító 
személyzet utasításait és ügyeljetek arra, hogy az erdészet járművei el tudjanak az 
autók mellett haladni. 
 
Kemping 
A versenyközpont területén a rendezőség által kijelölt területen lehet sátrazni. Mobil 
WC-t, hideg-meleg vizes mosdási és zuhanyzási lehetőséget biztosítunk. Tüzet rakni 
csak a rendezők által kijelölt helyen lehet. Sátrak közelében tüzet rakni tilos!  
A célban tájfutóbarát áron hideg és meleg étel, hideg ital, kávé áll majd 
rendelkezésetekre. A http://retrocaffe.hu/ oldalon előre tájékozódhattok a 
választékról, megtervezhetitek a hosszú verseny alatt az energiabeviteli 
szükségleteiteket. Összegyűjtött rendelés esetén az alap kínálaton felül bármilyen 
étlapon szereplő ételt felhoznak a célba. Az alap választék meleg ételből tyúkhúsleves 
és marhapörkölt nokedlivel lesz. 
 
Egyéb szállás 
A céltól 2 km-re turistaház üzemel. Szállást Bánki Zoltánnál lehet igényelni korlátozott 
számban (telefon: 06-70-638-8720). A turistaházban meleg vizes zuhanyzó is 
rendelkezésre áll. A VERGA Zrt. oldalán tájékozódhattok további részletekről, illetve 
foglalhattok az ott fellelhető elérhetőségeken is. 
 
Egyéb 
� A futók befutás után frissítőt kapnak (forrásvíz és szörp). 
� Az átfutópont a céltól 50 méterre az út mellett lesz. (Kérjük kocsikkal ne 

parkoljatok mellé!) 
� Az átfutópont után a versenyzők 5-15 percen belül érkeznek a célba. A kis kör 

400-1500 m hosszú, pályától függően. 
� A csapatoknak maguknak kell figyelni a váltótárs átfutását. 
� A „twilight” pályákat csak a versenybíróság által 19:00-kor kihirdetett időponttól 

lehet elvinni. 
� Online eredményközlő rendszer is üzemel majd a célban, hogy az aktuális állást 

követni tudjátok. 
� A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 



 
 
 
Pályaadatok 
 
SF 5.7 km/ 15 ep. /90 m  
 
SE1 4.0 km/ 13 ep. / 60 m 
SE2 4.2 km/ 13 ep. / 60 m 
SE3 4.2 km/ 14 ep. / 70 m 
SE4 3.8 km/ 13 ep. / 65 m 
 
SD1 5.9 km/ 17 ep. / 90 m 
SD2 5.8 km/ 15 ep. / 90 m 
SD3 5.4 km/ 13 ep. / 90 m 
SD4 5.5 km/ 15 ep. / 90 m 
 
LE1 6.7 km/ 16 ep. / 90 m 
LE2 6.5 km/ 13 ep. / 95 m 
LE3 5.9 km/ 16 ep. / 90 m 
LE4 6.1 km/ 14 ep. / 90 m 
 
LD1 9.5 km/ 19 ep. / 150 m 
LD2 9.6 km/ 21 ep. / 130 m 
LD3 9.1 km/ 21 ep. / 130 m 
 
ST 3.8 km/ 11 ep. / 55 m 
LT 5.4 km/ 13 ep. / 90 m 
 
SEN1 3.6 km/ 10 ep. / 70 m 
SEN2 3.7 km/ 11 ep. / 65 m 
SEN3 3.8 km/ 11 ep. / 70 m 
SEN4 4.0 km/ 12 ep. / 70 m 
SEN5 3.5 km/ 10 ep. / 60 m 
 

SDN1 4.2 km/ 17 ep. / 80 m 
SDN2 5.3 km/ 15 ep. / 80 m 
SDN3 5.4 km/ 13 ep. / 80 m 
 
LEN1 6.1 km/ 17 ep. / 100 m 
LEN2 5.8 km/ 14 ep. / 100 m 
LEN3 6.4 km/ 13 ep. / 100 m 
 
LDN1 8.2 km/ 21 ep. / 110 m 
LDN2 7.3 km/ 16 ep. / 115 m 
LDN3 6.3 km/ 17 ep. / 110 m 
 
FF1 5.9 km/ 18 ep. / 100 m – Banyesz the quick 
FF2 6.1 km/ 16 ep. / 80 m – Magyus the future 
FF3 5.7 km/ 14 ep. / 75 m – Hevy the great 
FF4 5.2 km/ 18 ep. / 90 m – Szaki the happy 
FF5 5.4 km/ 11 ep. / 75 m - Pista the beerbuster 
FF6 5.2 km/ 13 ep. / 85 m - Boci the expendable 
 
Open B (Beginner) 2.6 km/ 9 ep. / 50 m 
Open A (Advanced) 5.1 km/ 15 ep. / 100 m 
Open L (Long) 6.8 km/ 20 ep. / 120 m 

 
 
 
 

 


