
 

II. Gyulai Várfürdő Kupa 

 

A verseny időpontja: 

2019. február 23-24. (szombat-vasárnap) 

 

A verseny helyszínei: 

Gyula - Törökzug 

Gyula - Belváros 

Gyula – Várfürdő 

 

A verseny rendezője: 

Maccabi VAC Tájékozódási Futó Szakosztálya 

A verseny fővédnökei: 

Kónya István 

Gyula Város alpolgármestere 

Kun Miklós 

Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetői igazgató 

 

A verseny főtámogatói: 

Gyula Város Önkormányzata 

Gyulai Várfürdő Kft. 

Gyulasport Nonprofit Kft. 

 
 



 

II. Gyulai Várfürdő Kupa 

 

A rendezőség összetétele: 

Elnök: Paskuj Mátyás 

Titkár: Paskuj Mátyásné 

Pályakitűző: Dr. Szőri Kornél 

Ellenőrzőbíró: Forrai Gábor 
 

Minden versenyző számára 50%-os belépést biztosítunk a GYULAI  

VÁRFÜRDŐBE, szombat 15 órától vasárnap estig!  
 

A verseny meghatározása:  
Nyílt, nappali egyéni háromfordulós, nem rangsoroló verseny.  

Az első futam tömegrajtos középtáv ötszögvariációval (leírás a kiírás végén).  

A második és harmadik rövidtáv, a második futam tömegrajt szabad pontfogással, a 

harmadik vadászrajttal. Kivéve a F/N 10 és 12C illetve nyílt kategóriákban. 

A verseny honlapja:  
http://www.tajfutas.maccabi.hu 

Kategóriák:  
F/N 10C 12C, 14B, 16B, 18B, 21B, 35B, 45B, 55B, 65B Nyílt 

 

Gyermekverseny: nem minősítő szalagozott pálya 
 

A versenybíróság fenntartja a jogát, hogy a nevezések ismeretében észszerű kategó-

ria-összevonást hajtson végre. 

A verseny díjazása:  
Minden kategória I–III. helyezettje érmet és tiszteletdíjat kap a három futam össze-

tett eredménye alapján.   

Gyermekversenyen minden induló ajándékot kap. 

A verseny elektronikus pontérintési (SI) rendszerrel lesz megrendezve! 

Kérjük nevezéskor megadni a dugóka számokat! 

Nevezési díj: 

 F/N 18-65-ig: 800 Ft/fő/futam 

 F/N 10–16-ig, nyílt: 700 Ft/fő/futam  

 Dugóka bérleti díja F/N 14 felett 300 Ft/fő/futam 

 Gyermekversenyen nincs nevezési díj. 

http://www.tajfutas.maccabi.hu/
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Nevezés:  
Az MTFSZ ENTRY rendszerén keresztül (kérjük elsősorban ezt használni),  

vagy az OrienteeringOnline:  

http://nevezes.mtfsz.hu/index.php?page=4  

http://orienteeringonline.net   

e-mail: nevezes@maccabi.hu címen. 
 

Az e-mailen érkezett nevezéseket 2 napon belül visszaigazoljuk, ellenkező esetben 

kérjük megismételni. Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni: egyesület, 

név, kategória, születési dátum, SI-dugóka szám. 

 

Nevezési határidő:  
2019. február 18. (hétfő) 

 

Térkép:  
Helyesbítés: 2016-19. Méretarány: 1 : 4000 méretarányú 1 m alapszintközzel. 

 

Terep: 
Tipikus városi környezet, eltérő beépítettséggel, változó sűrűségű úthálózattal, he-

lyenként nagy parkokkal és játszóterekkel. Nagyrészt szilárd burkolattal.  
 

Találkozó, jelentkezés időpontja:  
1. nap: 11:30-ig –Prohászka Zsolt sportcsarnok 

2. nap 9:30-ig – Gyula Várkert 
 

Tervezett „0” idő: február 23. 
1. futam: 12:00 Gyula Belváros, Törökzug 

 

Tervezett „0” idő: február 24. 
2. futam: 10:00 Gyula Belváros 

3. futam: 14:00 Gyula Várfürdő 
 

Tervezett eredményhirdetés:  
16:00 – Gyula Várkert 

Szállás: Tornaterem: szombat estére 1000 Ft/fő/éj 

Egyéb szállások egyénileg intézendők: http://www.visitgyula.com  

A nevezettek részére versenyértesítőt küldünk.  

 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 
 

http://nevezes.mtfsz.hu/index.php?page=4
http://orienteeringonline.net/
mailto:nevezes@maccabi.hu
http://www.visitgyula.com/
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Ötszögvariáció: a pálya a rajt után egy öt pontból álló részhez érkezik, ahol az ötszög minden éle 

és minden átlója átmenet. Minden ponthoz két kimenő és két bejövő átmenet tartozik, amelyeket 

minden futó azonos irányban, de eltérő sorrendben fut le. Ezáltal az ötszögvariáció végére minden 

futó azonos átmeneteket teljesít, eredményük összehasonlítható. Az ötszögvariáció be- és kilépő 
pontja megegyezik, ezt három alkalommal, míg a másik négy pontját két alkalommal érintik a 

versenyzők. A variációs rész után a hosszabb pályák még egy pillangó variációt is kapnak. Az 

ötszögvariáció egyes élei helyettesítve lesznek egy-egy rövidebb pályaszakasszal, annak érdeké-

ben, hogy minél kevesebb együtt futásra kerüljön sor. Az ötszögvariáció összesen 22 egyenértékű 

variáció kialakítását teszi lehetővé, ezáltal nagyobb mezőnynél is alkalmas izgalmas, tömegrajtos 

versenyforma lebonyolítására. 

Angol nyelvű leírás az ötszögvarációról: 

https://www.dropbox.com/s/qayxdyr9g0v50ip/Pentagramforking_description.pdf . 

Kérjük, hogy nagyon figyeljetek a pontok sorrendjére, hogy versenyben maradjatok a  

többi futamra! 

 

 

https://www.dropbox.com/s/qayxdyr9g0v50ip/Pentagramforking_description.pdf
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