
 

VERSENYÉRTESÍTŐ 

A verseny időpontja: 

2021. április 10. (szombat) 
 

A verseny helyszíne: 
Balotaszállás  

 
A verseny rendezője: 

Homokbucka Környezetvédő, Kulturális,  
Szabadidő és Tájékozódási Futó Egyesület 

 
A rendezőség összetétele: 

Elnök: Paskuj Mátyás 
Pályakitűző: Szőri Kornél 

Ellenőrzőbíró: Bereczki Máté 

SportIdent: Hegedűs Béla 



A verseny meghatározása:  
Nyílt, rövidített távú nappali egyéni regionális rangsoroló verseny.  

 

Versenyközpont és cél: 

Balotaszállás, Petőfi utca GPS koordináta: 46.358498, 19.543129 

 

Parkolás: 
A céltól 50 m-re kijelölt területen. Kérjük a rendezők utasításainak betartását! 

 
Jelentkezés a versenyközpontban: 

10 óra 30 percig! Csak annak kell jelentkezni, aki helyszínen készpénzben fizet, 
módosítani szeretne, dugókára van szüksége, új nevezés esetén. 

  

Új nevezés és módosítás 2021.04. 08. csütörtök estig email-ben a 
homokbucka.nevezes@gmail.com utána már csak a helyszínen csak az üres 

helyek erejéig lehetséges. 

 

A verseny honlapja:  
http://www.homokbucka.hu  

 
Kategóriák:  

Diákolimpia:  
F/N II. korcsoport (2010-ben és utána születettek),  
ezen kategória pályáin szalagozás segíti a versenyzőket. 
F/N III. korcsoport (2008-2009-ben születettek) 
F/N IV. korcsoport (2006-2007-ben születettek) 
F/N V. korcsoport (2004-2005-ben születettek)  
F/N VI. korcsoport (2001-2003-ban születettek).  

 
 

Az alábbi kategóriákat vontuk össze: 
F35B => F21B, F50B => F45B, F60B => F55B, F75B => F70B, 

N35B => N21B, N45B => N40B, N55B => N50B, N65B => N60B, N75B => N70B 
 

 
Ladó-Rec Kupa megmaradt kategóriák: 

F21B, 21BR, 40B, 45B, 55B, 65B, 70B,  
N21B, 21BR, 40B, 50B, 60B, 70B, Nyílt 

 
Gyermekverseny: nem minősítő szalagozott pálya 

 

 

mailto:homokbucka.nevezes@gmail.com
http://www.homokbucka.hu/


Tervezett „0” idő: 
11.00 óra 

 

Pályaadatok: 

kategória táv ellenőrzőpont 

F21B 8,0 km 16 ep 

N21B, F40B, FVI 6,3 km 13 ep 

F45B, FV 6,0 km 12 ep 

N40B, F55B, NVI 5,0 km 10 ep 

F21Br, FIV 4,1 km 11 ep 

N50B, F65B, NV 4,0 km 11 ep 

N21Br, N60B, F70B 3,3 km 9 ep 

NIV, N70B 3,0 km 8 ep 

FIII, NIII, Nyílt 2,8 km 8 ep 

FII, NII 2,3 / 3,8 km 8 ep 

 

Cél - rajt távolság 
1500 méter 

 

Rajtolás módja 
A rajtfolyosóba 3 perccel a rajtidő előtt kell belépni. A térképek térképtartó dobozokban 
lesznek elhelyezve. A térképfelvétel 1 perccel a rajtidő előtt lehetséges. 

Kérünk mindenkit, hogy a kategóriát ellenőrizze a térképen! A térképrajtig, melynek 
helyét bója jelzi, a piros-fehér szalagozás követése kötelező! A rajt – térképrajt 
távolság 50 méter. 

A rajtszemélyzetnek átadott, így rajtban hagyott felszereléseket a rajt bontása után a 
VK-ba  visszaszállítjuk. A leadott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

 

Pontmegnevezés (szimból): 
A pótszimbólok a rajtban lesznek, de megtalálható a térképen is. 

A pótszimbólhoz celluxot és ollót (amit sokan megfognának) nem biztosítunk. 

 
Térkép:  

ISOM2017 2019-ben helyesbített, 1:10000 és 2m-es alapszintközzel. 
Digitálisan nyomtatva Pretex vízálló papírra. 

 
A térképeket a befutás után nem kell leadni, de kérjük a sportszerű viselkedést 

 

 
 



 
Terep: 

Alföldi homokbuckás erdő, változó futhatósággal, nyílt részekkel. 

 

Térkép helyesbítői: Forrai Gábor, Forrai Miklós 

Ellenőrző pontok felszerelése: 
Állvány, narancs-fehér bója, SI-doboz, hagyományos lyukasztó. A kód az állvány 
tetején vízszintesen vagy az oldalán függőlegesen elhelyezkedő SI-dobozon 
található. 
 

Pontérintés igazolása: 
SPORTident elektronikus pontérintő rendszerrel. Az ellenőrzőpontokon hagyományos 
lyukasztó is található (fehér állványokon függőlegesen), melyet akkor kell használni, 
ha a SPORTident nem működne, ilyenkor a térkép szélére kell lyukasztani, és a célban 
ezt közölni kell. Air+ nem lesz használva 
 

Versenyidő:  
120 perc 

 

Eredmény közlés:  
Az MTFSZ honlapon – Versenyek - Élő eredmények menüpont alatt lehet követni a 

verseny állását.  
 

Eredményhirdetés:  

A járványhelyzet miatt eredményhirdetést nem tartunk, ezzel is szeretnénk elkerülni a 
csoportosulást és a kontaktust. A díjakat a célsátornál lehet átvenni, amennyiben 

kialakult már a kategória végeredménye.  

 

A verseny díjazása:  
Minden kategória I–III. helyezettje érmet kap. 

Gyermekversenyen minden induló ajándékot kap. 

Továbbjutás a Diákolimpia országos döntőjére minden kategóriában megyénként az 
1-5.helyezettek, amibe nem számítanak bele az aranyjelvényes versenyzők. 

 

 



Járványügyi előírások:  

Kérünk mindenkit, tartsa be az aktuális járványügyi előírásokat.  

Röviden: Gyere, fuss és menj haza! 

Kövesd a szervezők utasításait. Ne felejtsd el a 1,5 méteres távolságszabályt 
mindenki számára, aki nem ugyanabban a háztartásban él.  

A célterületen hordj maszkot, azt csak a sporttevékenység végzéséhez vedd le!  

Pontfogás után ne állj meg közvetlenül az ellenőrző pont mellett, ha időre van 
szükséged a következő átmenet végrehajtásának megtervezéséhez. 

A résztvevőként a befutás utáni frissítéshez és tisztálkodáshoz hozz saját vizet / 

mosókendőt.  Hozzál saját frissítőt és ételt, majd vidd haza a szemetedet is!  

Használd a kézfertőtlenítőt mielőtt belépsz a rajtba.  Célba érkezés és kiolvasás 
után ne tömörülj szorosan versenytársaiddal, hogy megvitassátok a pályát és az 
útvonalválasztást - a távolsági szabályok itt is érvényesek. 

 

Egyéb:  

A befutó pont környékén MÉHEK találhatók. Azt a részt a térképen tiltott terület 
jellel jelezzük, ahová tilos belépni, ha valaki belép kizárást von maga után. Ezt a 
területet körbe kordonozzuk. 

A versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt. 
A versenyzőkre semmilyen biztosítást nem kötünk. 
A vadállomány megóvása érdekében a terepre kutyát kivinni nem szabad és a 
célban is pórázon kérjük tartani őket. 

Az Afrikai sertéspestis terjedésének megelőzése érdekében kérünk mindenkit, hogy 
verseny előtt fertőtlenítse le használt futócipőjét! 

A résztvevők (versenyzők, edzők) elfogadják, hogy a versenyen készült képek, 
videofelvételek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában – nyomtatott és 
elektronikus sajtóban, ezen belül az Interneten is közzé tehetők. 

A célban, a parkoló területén, a terep bármely részén a rendezőség és az erdészet is 
szigorúan tiltja a dohányzást, tűzrakást és nyílt láng használatát. 

 
JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

 
 



 
 

Támogatóink: 
 
 

 

 

 

 
 


