
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
Versenyforma: Az érvényben lévő MHP PK Kiképzési Intézkedés alapján középtávú, nappali egyéni járőr típusú 

amatőr bajnokság. 
 

Résztvevők: A Magyar Honvédség személyi állománya, valamint a Honvéd Sportegyesületek tagjai. 
 

Rendezőség: 

Rendező: HOSOSZ & Veszprémi Honvéd SE Tájfutó Szakosztálya: 

8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. vhs.tajfutas@gmail.com 

Elnök: Vass Tibor őrnagy (vass.tibor@mil.hu) 

Titkár: Bálint Bence 

Pályakitűző: Vass Tibor őrnagy 

Ellenőrző bíró: Marosán Dávid (MTFSZ) 

 

Versenyközpont: Királyszállási elágazó (MGRS 34TBT 81713 35862) 
 

Terep, térkép: Középhegységi terep, 300–500 méteres tengerszint feletti magassággal, általában jó 

futhatósággal és láthatósággal. A terepet több nyílt, és részben nyílt terület teszi változatossá. 

Egyes részein sűrűbb növényzet is előfordul, itt a láthatóság és a futhatóság korlátozott. 

Meredek falú völgyekkel és éles gerincekkel szabdalt területek mellett lapos, elnyúló domborzati 

formák váltják egymást, helyenként nagyobb méretű sziklák és kövek találhatóak. Az úthálózat 

közepesen sűrű. A terepen aktív erdészeti és vadászati tevékenység zajlik, illetve egy része 

katonai gyakorlótér, ezek tipikus objektumai megtalálhatók. A pályák hossza légvonalban kb. 

4Km, kb.150m szintemelkedéssel kategória függvényében eltérnek. 

 A területről korábban nem készült tájfutó térkép. 
 

 A térkép méretaránya 1:10000 / 5 m. A térképet készítette: Tóth Gábor. 
 

Nevezés: Az MH Tájékozódási Futó Bajnokság a Középtávú Országos Tájfutó Bajnokság keretein belül kerül 

megrendezésre. 

Aki indulásra jogosultként benevez(ett) a Középtávú Országos Tájfutó Bajnokságra, annak az ott 

futott eredménye automatikusan beleszámít a bajnokság értékelésébe. A nevezés tényét kérjük 

jelezni a lenti e-mail címen. 

Aki kezdő tájfutóként csak az MH Tájékozódási Futó Bajnokságon kíván részt venni, azoknak 

vhs.tajfutas@gmail.com címen (küldő szerv.; név; rendfokozat; korcsoport megadásával „Nyílt-

MH” kategória megjelölésével) augusztus 15-ig. 

 Az MH Tájékozódási Futó Bajnokságon térítésmentes. 

Magyar Honvédség      

Tájékozódási Futó Bajnokság 

2020. augusztus 22. 

Várpalota-Tés 
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Terepletiltás: A versenykiírás megjelenésétől a verseny napjáig az alábbi térképvázlaton jelölt területen a 

bajnokságban érintett versenyzőknek, edzőknek és kísérőknek tartózkodni tilos, és a versenyből 

való kizárást vonja maga után. 
 

 
 

Kategóriák: Férfi/Női (F/N) 

 14E, 16E, 18E, 20E, 21E, 35A, 40A, 45A, 50A, F 55A, 60A, 65A   

 55A, 60A, 65A, 70A, 75A, 80A, 85A   

 nyílt technikás rövid, nyílt kezdő 
 

Nyílt kategóriák 

rajtoltatása: Az Országos Középtávú Bajnokság selejtezőjének utolsó rajtja után. 
 

Értékelés: A benevezett kategóriában elért perc/Km eredmény alapján Férfi és Női 40 év alatti és feletti 

kategóriákban. 
 

Nevezési díj: Az MH Bajnokságon térítésmentes! 
 

Pontérintés: SPORTident elektronikus rendszerrel. 

 A dobozok érintésmentes módban (SI Air+ dugókával) is használhatóak lesznek. 

 

Díjazás:  Az 1–3. helyezettek érem- és tiszteletdíjazásban részesülnek. 
 

Egyéb: 

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul.  

 További információ az mtfsz.hu adatbankjában és a verseny honlapján lesz elérhető: 

 https://kvob2020.veszpremihonved.hu/ , illetve: Vass Tibor Tel:06-30-5337111 

vass.tibor@mil.hu 

 

 

 

 

Jó felkészülést, eredményes versenyzést kíván a RENDEZŐSÉG! 

https://kvob2020.veszpremihonved.hu/
tel:06-30-5337111



