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Jelentkezés 
- április 10-én (csütörtök): 17.30-18.30 óráig a Postás SE Sporttelepén, a fıépület 

társalgójában. Budapest, XIV. Róna u. 86-100. 
- - április 12-én (szombat): 9-11 óráig a versenyközpontban (Cél) 
- a nevezési díjat jelentkezéskor kell befizetni a benevezett versenyzık után, 
- nevezés módosításokat és új nevezéseket csak a rajtlista adta kereteken belül tudunk 

elfogadni 
- helyszíni nevezések költsége (április 10-tıl):  

4400 Ft/fı/2 nap (FN 14-60),  
2700 Ft/fı/2 nap (FN –10,12, N60, F65-), 
nyílt 900 Ft/fı/nap, 

- módosítás nevezési határidı után: 500.-Ft/fı/2 nap, jelentkezéskor 1000 Ft, 
- a módosításokat a jelentkezéskor kapott őrlapon kell megadni, 
- a versenyt elektronikus pontérintı (SI) rendszerrel rendezzük. Akinek nincs saját 

dugókája, annak 200 Ft/fı/nap dugóka bérleti díjat kell fizetni jelentkezéskor. 14 év 
alatt a dugóka bérlés ingyenes. 

- kevés számú nevezés miatt az alábbi kategóriákat megszüntettük, az ide nevezett 
versenyzıket más  őkategóriába soroltuk be: 

-  
F10C -> F12C 
F18C -> F18B 
N10C -> N12C 
N18C -> N18B 
N21A -> N21E 
N35Br -> N21Br 
 

- Az N60-as kategóriát a kellı számú nevezés miatt szétbontjuk N60-ra  és N65-re. 
- NYÍLT kategóriába a verseny céljában, pótdíj nélkül lehet jelentkezni szombaton 13 

óráig, vasárnap 11 óráig. 
 
Szállás  
A szálláshelyek elfoglalása csak a jelentkezéskor kapott szállásjegyek bemutatásával 
lehetséges.   A szállásköltségeket jelentkezéskor kell fizetni.  
 
Szálláshelyek: 

Kollégium: 
1. Pálóczi Horváth I. SZKI, 

Örkény, Fı út 5-7. 
2. Kossuth Zsuzsanna Szakképzı Iskola Kollégiuma, 

Dabas, József Attila u. 107. (csak szombat) 
Tornaterem: 
1. Huszka Hermina Általános Iskola, 

Örkény, Bartók Béla u. 53. (csak szombat) 
 
A szombati szállások 17 órától foglalhatók el és vasárnap reggel 8 óráig kell elhagyni azokat. 



 
 
Utazás a versenyre 
A Cél és a Versenyközpont mindkét napon azonos helyen található: az 5-ös országút 
táborfalvai elágazásától 4 km-re DNY-ra. 
 
A Cél megközelítése: 
gépjármővel érkezık a az 5-ös úton a táborfalvai elágazásig közlekedjenek, majd onnan az 
Örkénytábor irányába vezetı úton érhetik el a  Célt a verseny útjelzı tábláinak  
figyelembevételével.  
 
Parkolás a Cél közelében a kijelölt parkolóhelyen. 
 
 

 
 



„0” id ı: 1. nap: 12.00 óra 2. nap: 10.00 óra 
 
Öltözködés, ruhaelhelyezés, tisztálkodás: a célban elhelyezett öltözısátrakban. 
 
Rajt megközelítése: 
A rajtok mindkét napon ugyanazon a helyen vannak. 
Cél-Rajt: 570 méter, kék-fehér szalagozás 
A jelentkezéskor kapott rajtszámokat viselni kell. 
 
Térkép: M = 1:7 500 és 1:10 000 méretarányú, 2 m-es alapszintközzel, 4 színnyomású, IOF 
normák szerint helyesbítve 2008-ban. Az tájoló vonalak színe fekete. A térképeknek a rajtban 
fóliatasakot biztosítunk. 
 
A térképek mérete:  
1:10 000: 25 x 42 cm  és 25 x 20 cm, 
1:7500: 20 x 32 cm és 20 x 30 cm 
 
Mindkét napon 1:7 500 a térképek méretaránya az alábbi kategóriákban: FN 10D, 12C, 14C, 
N40-tıl N65-ig és F45-tıl F75-ig, nyílt T, nyílt K. A többi kategória 1:10 000 méretarányú 
térképpel versenyez.  
 
Az ellenırzıpontok megnevezése (szimbol) és kódja: a rajtban vehetı fel, a térképen nincs 
pontmegnevezés. 
 
A pontérintés igazolása: elektronikus pontérintı rendszerrel. Ha az ellenırzılámpa nem 
villan, a szúróbélyegzıvel kell szúrni. Az ellenırzıpontokon szórócédulát is elhelyeztünk. 
Az elsı napon a terepen a Trail-O verseny pontjai is kint vannak, de azok a bója felett kék 
szalaggal vannak jelölve és sem SI doboz, sem szúróbélyegzı nincs az állványokon. 
 
Frissítı: a 10 km-nél hosszabb pályákon hősítıpont van a térképen jelölt helyen. 
 
Nyílt kategória 
Az elıre nevezettek és a helyszínen jelentkezık is a verseny 60. percétıl a rajtidı végéig 
indulhatnak tetszésszerinti idıben, legfeljebb 1 perces idıközzel. A nyílt kategória is 
SPORTident elektronikus rendszerrel kerül lebonyolításra, indulásnál a rajtidıt az SI 
rajtdoboza adja. Nyílt kategóriában rajtlista nem készül és összesített eredményt sem 
számolunk, eredményhirdetést nem tartunk, de az eredményeket közzé tesszük.  
 
A gyermekek számára szalagozott pályán versenyt rendezünk. Jelentkezés az elsı nap 13 
óráig, a 2. nap 11 óráig  a Célban. Befutáskor minden gyermek ajándékot kap, külön 
eredményhirdetést nem tartunk. 
 
Eltévedt versenyzık É-i irányban haladva a terep szélén található vasútvonalat vagy kerítést 
érhetik el, amely mellett a Célba juthatnak. A Cél értesíthetı a 06-20-949-43-78 mobil 
telefonszámon. 
 
Eredményhirdetés a 2. napon 13.30 órakor kezdıdik. Az F60B kategória legjobb magyar 
versenyzıje nyeri a Korik Andor emlékversenyt.  



 
Egyéb fontos információk 

- Ajánlás: felhívjuk a versenyzık figyelmét, hogy a terep rendkívül részletgazdag, 
technikailag nehéz részei figyelmes térképolvasást igényelnek, óvatosan haladjunk. 

- A terepen több tanya van, igyekezzünk azokat elkerülni, mert kutyák ırzik azokat. A 
versenyrıl minden tanyát értesített Ladánybene Önkormányzata. 

- A romos tanyák udvarán fedetlen kutak is elıfordulnak, fokozott figyelemmel 
haladjunk, kerüljük el ezeket a tanyákat is. 

- A terepet északról katonai létesítmények kerítése határolja és a Cél közelében is ilyen 
létesítmény van. Tilos a kerítéseket megközelíteni ill. azokon átmászni. 

- A terepen több helyen fakitermelés folyik  fokozott figyelemmel haladjunk! 
- A vadállomány megóvása érdekében a terepre kutyát kivinni nem szabad és a Célban 

is pórázon kérjük tartani ıket.  
- A Célban, a Parkoló területén, a terep bármely részén a rendezıség, az erdészet és a 

honvédség is szigorúan tiltja a dohányzást, tőzrakást és nyílt láng használatát. 
- Ügyeljünk a szálláshelyek és versenyközpont létesítményeinek épségére, rendjére és 

tisztaságára. 
- A célban büfé üzemel hideg, meleg ételekkel. 
- A verseny 2. napján kerül megrendezésre a dr. Szentgyörgyi Imre emlékverseny, 

amely az üzemi tájfutó bajnokság elsı fordulója. Ezen csak postás és hírközlési 
dolgozók és iskolák tanulói állhatnak rajthoz. 

- Ismét sor kerül a szlovák-magyar szenior találkozóra. Az elsı napi eredmények 
alapján a második napon mérik össze erejüket a két ország legjobb szenior versenyzıi. 

- A versenyen mindenki saját felelısségére indul. 
 
Trail-O verseny  
Idıpont: április 12. szombat  „0” idı: 15 óra 
Parkolás: mozgássérülteknek a Rajt közelében. 
A versenyrıl külön tájékoztató készül, a Postás kupa honlapján olvasható április 9-én. 
 

Sok szeretettel várunk mindekit! 


