
Kaposvári Rövidtávú Bajnokság 2015 

Tájékozódási Futó Verseny 

Versenykiírása  
 

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

A verseny formája: Nappali, egyéni, regionális rangsoroló, rövidtávú verseny 

A verseny ideje: 2015. április 24. péntek, „0” idő: 17,00 óra 

A verseny fővédnöke: Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere. 

Versenyhelyszíne: Kaposvár- Városliget  

Terep, térkép: Jól futható parkjellegű, sok növényzeti objektummal, M 1:4000, alapszintköz: 5 m  

Helyesbítve: 2013-ban, Felülvizsgálva: 2015 tavasz. 

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: ifj. Pavlovics György 

Ellenőrző bíró: Galambos Erika 

Kategóriák: F/N 10 C (nincs szalagozva!) 12C,14B,16B,18B,14-18 C, 21B, 35B, 50B, 

65B és Nyílt kategória (itt csapatok, családok is indulhatnak) 

Kis létszámú kategóriáknál az összevonás jogát fenntartjuk! 

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

szám, gyerekeknél Iskola. 

Nevezni a helyszínen is lehet az üres helyek erejéig, de az előnevezéssel nagyban megkönnyítitek a 

rendezőség munkáját. (Térképnyomtatás, Rajtlista) 

Nevezési határidő: 2015.04.20. 

Nevezési díj: 500ft/fő, befizetés a helyszínen. 

Időmérés: SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel. Saját dugókával nem rendelkezőknek 

dugóka bérlet 300 Ft (14 év alatt ingyenes) 

Tervezett Eredményhirdetés: 18.30  órakor. 

Díjazás: 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek, kivéve a nyílt (népszerűsítő) kategóriát, ahol 

a résztvevők csokoládét kapnak. 
            
A versenyen a tájékozódási futás versenyszabályzata érvényes. 

- 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 

LEADER pályázaton nyert SI-dobozok is felhasználásra kerülnek.  

- A verseny része a Somogy Megyei Összetett Diák-Tájfutó Kupa 2015 versenysorozatnak. 

                                              
 

Kaposvár, 2015. április 02. 

 

 Rendezőség 
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