
Egyetem Kupa Mikrosprint Verseny 2016 

Tájékozódási Futó Verseny 

Versenykiírás   
 

A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése.   

A verseny formája:  Egyéni, mikrosprint verseny. Nem rangsoroló. 

A verseny ideje: 2016. szeptember 15., csütörtök. Tervezett „0” idő: 17.00 óra 

A verseny fővédnöke: Prof. Dr. Szávai Ferenc,  a Kaposvári Egyetem rektora 

Verseny helyszíne: Kaposvári Egyetem. Parkolás az Egyetem központi parkolójában.  

Terep, térkép: Parkjellegű, sok növényzeti objektummal és épülettel, M 1:2000, alapszintköz: 2 m  

Helyesbítve: 2016 augusztus-szeptember 

A verseny rendezője: Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület, Taszár Honvéd SE, 

Somogy Megyei Tájékozódási Futó Szövetség,  

Versenybíróság: 

Elnök: Csizmadia István, Titkár: Csizmadia Istvánné 

Pályakitűző: Dr. Pavlovics György, Ellenőrző bíró: Dr. Barna Róbert 

Kategóriák: F és N gyermek (2005-ben és utána születettek), F és N Diák (1998-2004 között 

születettek, F és N felnőtt (1966-1997 között születettek), F és N szenior (1965-ben és előtte 

születettek), Nyílt (itt csapatok, családok is indulhatnak) 

Nevezés: nevezes@smtfsz.hu. Nevezéskor kérjük megadni: Név, születési dátum, Klub, SI-dugóka 

szám. Nevezni a helyszínen is lehet, de az előnevezéssel nagyban megkönnyítitek a rendezőség 

munkáját.  

Nevezési határidő: 2016.09.12. 

Nevezési díj: Előnevezés esetén 500ft/fő, (helyszínen 700 Ft/fő), befizetés a helyszínen. A 

Kaposvári egyetem hallgatói, dolgozói, valamint a családtagjaik számára ingyenes. Kérjük ezt a 

nevezéskor jelezni. 

Időmérés: SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel.  

A verseny lebonyolítása: Minden kategóriában 3 pálya lesz kitűzve (kategóriától függően, kb. 600 

és 2000 m közötti pályák), mindet teljesíteni kell. Rajtlista nincs, percenként és pályánként 1 futó 

indulhat. Az összesített időeredmény alapján hirdetünk végeredményt. FIGYELEM! A verseny 

folyamán 1 alkalommal lehet javítani, újrafutni valamelyik pályát, többször nem! Hibapont esetén a 

versenyzőnek nem lesz értékelhető eredménye. 

Tervezett Eredményhirdetés: 19  órakor. 

Díjazás: Kategóriánként az 1-3. helyezettek díjazásban részesülnek. 
            
- A versenyre való nevezéssel a versenyző hozzájárul ahhoz, hogy róla a verseny folyamán fény-

kép-illetve videofelvétel készüljön, és ez az interneten publikálásra kerüljön. Aki ehhez nem já-

rul hozzá, kérjük a nevezéssel együtt jelezze. 

- A versenyről további információ a www.smtfsz.hu  honlap Rendezvényeink menüben található. 

- A versenyen a lebonyolítás során a Taszár Honvéd SE által a 8319496864 azonosító számú LE-

ADER pályázaton nyert SI-dobozok is felhasználásra kerülnek.  

- A verseny egyben az INTERSPORT- Somogy megyei Összetett Diák-Tájfutó kupa 7. futama. 

                                                 
 

 
 

Kaposvár, 2016. augusztus 31. 
 

 Rendezőség 

 

http://www.gtk.ke.hu/egysegek/modszertani-intezet/nemzetkozi-gazdasagi-kapcsolatok-tanszek/290-prof-dr-szavai-ferenc-dsc
mailto:nevezes@smtfsz.hu
http://www.smtfsz.hu/

