
 
Homokháti Hungária Kupa – Tájbringa 

Kisszállás, 2011. augusztus 17-18. 

IDŐPONT: 2011. augusztus 17-18. 

RENDEZŐ: Hungária kupa szervezőbizottsága (Vajda team) 

VERSENYKÖZPONT: 1-2. nap: Kisszállás Hungária kupa céljával azonos helyen. 

A VERSENY CÉLJA: A 2011. évi HUNGÁRIA KUPÁN, nemzetközi szintű versenyzési és a 
középtávú magyar bajnokságra való felkészülési lehetőség biztosítása magyar és 
külföldi sportolók számára, és a sportág népszerűsítése. 

VERSENYFORMA: Két napos, nappali, egyéni verseny: 1. nap rövidített középtáv, 2. nap középtávú 
verseny. 
Minden versenynapra külön is lehet nevezni. A pályák bárki számára futás után 
is könnyen teljesíthetőek lesznek. 

KATEGÓRIÁK: N/F -14, 15-17, 18-40, 50, 60 és Nyílt. 
A kategóriák összevonási jogát fenntartjuk! 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 
(ELŐZETES) 

2011. augusztus 13. 
e-mail: matri@vipmail.hu, mobil: +36-30/868-55-86 
A nevezéskor kérjük a következő adatokat megadni: egyesület neve, e-mail 
címe, versenyző neve, születési éve, kategória, SPORTident dugóka száma 
(amennyiben van). A nevezés csak visszaigazolás esetén tekinthető 
elfogadottnak! 
Helyszíni nevezéseket elfogadunk minden nap 16:00 óráig! 

NEVEZÉSI DÍJ: 1500 Ft/fő/nap  
N/F 17 alatt és Nyílt: 1100 Ft/fő/nap 

TERVEZETT „0” IDŐ: Mind két nap: 14 órától 17 óráig 

PONTÉRINTÉS: A SportIdent elektronikus pontérintő rendszert használjuk. Dugókák a 
helyszínen bérelhetők 200 Ft/fő/versenyszám áron (elvesztés esetén 13000 Ft 
pótdíj). 
Dugókát rugalmas módon (pl. gumiszalag vagy síbérlettartó) a kerékpárhoz kell 
rögzíteni. 

TEREP: Alföldi homokbuckás erdő, változó fedettséggel, nyílt részekkel. Néhol 
mélyhomokos utakkal. 

KERÉKPÁROZHATÓSÁG: A terep és a pályatűzés lehetővé fogja tenni, hogy szinte bármilyen kerékpárral 
teljesíthető legyen a pálya. Természeten javasolt az MTB, de a terep 
adottságainak köszönhetően, szinte bármely változatával, akár még a legolcsóbb 
kategóriájúval is teljesíthető a verseny. A pályákat átlagos kerékpározási 
tudással teljesíteni lehet! 

TÉRKÉPEK: 2011-ben helyesbített tájfutó térkép, mely kerékpáros jelkulccsal átdolgozott. 

EREDMÉNYHIRDETÉS: Augusztus 18-án este a Hungária Kupa eredmény hirdetésével együtt 

PÁLYAKITŰZŐ: Vajda Zsolt 

DÍJAZÁS: Tisztelet díjazás a 2 versenynap összetett eredménye alapján 

EGYÉB: A verseny nyílt, bárki részt vehet, egyesületi tagság, versenyengedély nem 
szükséges.  
Bukósisak használata a versenyen kötelező! 
A versenyértesítőt 2011. augusztus 8.-án, a rajtlistát a versenyek napján tesszük 
közzé. 
Frissítőt a célban beérkezést követően ásványvíz formájában biztosítunk. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

 


