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XXV.HONVÉD KUPA 
 

2015. május 09–10. 

Vinye – Hódos-ér 
 
 
 

VERSENYÉRTESÍTŐ 
 

 

Szeretettel köszöntjük a 25. alkalommal megrendezésre kerülő 

tájfutóversenyünk résztvevőit! 
 
 
 

A verseny védnökei: 
 

Szűcs Pál ezredes 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem kiképzési főnöke 

a VHSE elnöke 
 

Matolcsi István 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal sportreferense 

 

Sebestyén Vince 
Bakonyszentlászló polgármestere 

 

Vass Tibor 
nyá. mérnök ezredes, tiszteletbeli VHSE elnök 

 
 

Versenybíróság: 
 

Elnök      Kaptur József 
Titkár      Németh Zsoltné Bors Mellinda 
Pályakitűző 1. nap    ifj.Vass Tibor 
Pályakitűző 2. nap    Bálint Bence 
Sportident     Palumbi Edit,Vass Attila 
Ellenőrzőbíró     Erdélyi Tibor 
Rajt      Bácskai Péter 
Cél      Lendvai Katalin 
Gyermekverseny    Kapturné Bíró Anna 
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Versenyközpont 

Vinye, Hódos-éri Turistaházak 

GPS: 47.359023, 17.805490 

 

A VK megközelítése  

Gépkocsival: a 82-es főútról Bakonyszentlászló – Vinye felé kell letérni, majd a 

Vinye – Fenyőfő közötti műútról bójával jelölve lesz. 

Vonattal: Veszprém – Győr vasútvonalon, Vinye–Sándormajor vasútállomástól 

Fenyőfő felé haladva kb. 1,4 km. 

 

Parkolás 

A rendezők utasítása szerint a VK közelében (300 – 500 m)  

 

Jelentkezés  

A Versenyközpontban 

május 09-én (szombaton)  09.00 – 10.30 óra között 

május 10-én (vasárnap)   08.30 – 09.30 óra között 

 

A nevezési díjat jelentkezéskor kell befizetni a benevezett versenyzők után. 

Nevezésmódosításokat és új nevezéseket csak a rajtlista adta kereteken belül 

tudunk elfogadni. 

Módosítás jelentkezéskor 500 Ft/fő/nap. 

A versenyt elektronikus pontérintő (SI) rendszerrel rendezzük. Akinek nincs saját 

dugókája, annak 300 Ft/fő/nap dugóka bérleti díjat kell fizetni jelentkezéskor. 14 év 

alatt a dugóka bérlés ingyenes. 

 

„0” idő 

1. nap: 11.00 óra 

2. nap: 10.00 óra  

   

Rajt megközelítése 

 

1. nap: VK – Rajt: 1 200 m / 90 m szint, kék-fehér szalagozáson 

 

Kihelyezett Cél: az 1. napi cél nem a VK-ban lesz!!!  

Cél – VK távolsága: 900 m, piros-fehér szalagozáson 

 

Kiolvasás a VK-ban!!! 

 

A kiolvasás a versenyző felelőssége, amit kérünk a VK-ba visszaérkezéskor 

egyből tegyetek meg! A nem kiolvasott versenyzők nem kerülnek 

értékelésre!!! 

 

2. nap: VK/Cél – Rajt: 900 m / 10 m szint, kék-fehér szalagozáson 
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Terep 

Jól futható, jellegzetes bakonyi szálerdő, helyenként részletgazdag domborzattal és 

sziklás részekkel. A terepen lévő keskeny nyiladékok helyenként nehezen 

észrevehetőek. Egyes helyeken intenzív erdőművelés folyik, ezért új fakihordó 

utakra számítani lehet!  

 

Térkép 

2010-2014-ben helyesbített, 2015-ben felülvizsgált, vízálló papírra nyomtatva. 

Külön fóliát nem biztosítunk. A térképek mérete A4. 

Az NF/16-18-20-21A kategóriáknak 1:15.000/5m, minden egyéb kategóriának 

1:10.000/5m méretarányú. 

Az NF/16-18-20-21A kategóriáknak két térképet adunk a rajtban, pálya közben 

térképfordítás! 

 

   
 

Minden kategória 1 perccel a rajt előtt veheti fel a térképét.  

 

Az ellenőrzőpontok megnevezése (szimból) és kódja 

A pontmegnevezés a térképen található. A rajtban pótszimbólt biztosítunk. 

 

A pontérintés igazolása 

Elektronikus pontérintő rendszerrel. Ha az ellenőrzőlámpa nem villan, vagy nem ad 

a doboz hangjelzést, a szúróbélyegzővel a térképre kell szúrni. 

 

Kategória összevonások 
           

           A következő kategóriákat összevontuk vagy nevező hiányában megszüntettük. 
 
           F10C megszűnt 
           N10C megszűnt 
           N12D megszűnt 
           N21C megszűnt 
           N21B -> N21Br 
           N55 -> N50 
           N70 -> N65 
 
 
Az átsorolt versenyzők ingyen módosíthatnak (a helyszínen is), de amennyiben le-
hetséges ezt a szándékot mihamarább jelezzék a vhs.tajfutas@gmail.com címen. 
Sorsolás május 05. 20:00h 

mailto:vhs.tajfutas@gmail.com
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Frissítő  

Befutás után minden versenyző frissítőt kap. Az F21A pályáiba egy frissítő pontot 

terveztünk mind a két nap. Egyéni frissítő a „0” idő előtt egy órával adható le a 

versenyközpontban a jelentkezésnél, névre szóló feliratozással ellátva. 

 

Gyermekverseny 

A VK közelében.  

Jelentkezés: 1. nap 11.00 – 13.00 óráig, 2. nap 10.00 – 12.00 óráig. 

 

Eltévedt versenyzők  

É-i irányban haladva elérik a Fenyőfő – Vinye közötti műutat, azon a Hódos-érig kell 

haladni a cél eléréséhez.  

A VK értesíthető a 06 /20/ 9017 773 vagy a 06 /70/ 330 4253 mobiltelefonszámon. 

 

On-line eredményközlés 

Papír alapú eredményközlést nem tervezünk. 

A célterület 100 m-es körzetében lehetővé tesszük, hogy bármilyen Wi-Fi-t 

használni tudó eszközön (ami rendelkezik WEB böngészővel is) követni tudjátok az 

eredményeket, illetve megtaláljátok a rajtlistát. Ez egy ingyenes szolgáltatás, nem 

kell mobil Internetet használni hozzá. A szolgáltatást a Versenyközpontban tudjátok 

elérni: 

 

VHS 

jelszó: VHSE2015 

 

Eredményhirdetés 

Tervezett időpontja a 2. napon 14.00 órakor. 

 

Díjazás 

A verseny kategória győztesei kupát, minden kategória 1–3. helyezettje érmet kap. 

 

Szállás 

Szombaton éjszaka Zircen kollégiumban 3.000,- Ft/fő ágyneművel, 2.500,- Ft/fő 

ágynemű nélkül. Egy lakrészhez két négyágyas szoba, gardrób, WC és két zuhany-

zó tartozik. A kollégium nemrég lett felújítva! 

 

Sátorozáshoz a VK-ban nem áll módunkban engedélyt adni! 

 

Egyéb fontos információk 
 

 A fakitermeléses helyeken óvatosan haladjatok! 

 A vadállomány megóvása érdekében a terepre kutyát kivinni nem szabad, és a VK-

ban is pórázon kérjük tartani őket. 
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 A VK-ban, a Parkoló területén, a terep bármely részén a rendezőség szigorúan tiltja 

a dohányzást, tűzrakást és nyílt láng használatát. 

 A célban büfé üzemel hideg, meleg ételekkel. 

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

 

 

         

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Rendezőség 
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Támogatóink 
 

 
 

 
 

A KIRÁLYNÉK VÁROSA 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.adwareresearch.com/

