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A verseny helyszíne (versenyközpont, cél):

Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.
GPS: É 46.20486, K 19.77761

A verseny programja:

2013. október 26. szombat
10:30–11:30 Jelentkezés a célban – váltók adatainak leadása
11:30 Megnyitó a versenyközpontban
12:00 MEFOB váltóverseny „0” ideje
14.00 Szeged Kupa középtáv rajtja a 120. perc után (a 12.00 órai „0” időtől 

számolva)
15:30 Váltóverseny eredményhirdetése
20:00 Közösségi program (tájfutó buli)

2013. október 27. vasárnap
10:00 MEFOB és Szeged Kupa Normáltávú verseny „0” ideje
13:00 Eredményhirdetés

Terep:

Alföldi nyiladékhálós erdő, változatos futhatósággal, nagyrészt tiszta fenyvesekkel.

Térkép:

Mindkét nap 1 : 10 000/1 m, helyesbítve 2011-ben, 2013-ban felülvizsgált. 
Ásotthalom Tanulmányi erdő, Ásotthalom Kápolna

Pontmegnevezés: 

IOF szimbóllal, pótszimbólt, ollót és ragasztószalagot a rajtban biztosítunk.

Kategóriák:

MEFOB egyéni:
Női-férfi 21A (bajnoki kategóriák), valamint B és kezdő.
Tervezett győztes idők: N21A: 60 perc, F21A: 80 perc, N21B: 50 perc, F21B: 60 perc, 
kezdő: 30 perc. (A kezdő pálya a Szeged kupa nyílt kategóriája lesz.)



Váltó:
Női-férfi 21A, 3 fős bajnoki váltók
Szeged Kupa:
F/N 10D, 12C, 14B, 15-18C, 18B, 21B, 21Br, 35, 45, 55, 65, Nyílt és gyerekverseny

Nevezés:

Határidő: 2013. október 18.
Az MTFSZ online nevezési rendszerén keresztül, vagy e-mailben: nevezes@maccabi.-
hu
Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni: egyesület, név, kategória, születési 
dátum, SI-dugóka szám.

Nevezési díj:

MEFOB: nevezési díj nincs.
A MEFS szabályainak megfelelően a tanintézetek 500 Ft regisztrációs díjat kötelesek 
fizetni az általuk benevezett versenyzők és kísérők után a MEFS által megadott szám-
lára (határidőn túli nevezés esetén 1000 Ft-ot). 
Számlaszám: 10402166-21624810
Kérjük ráírni:  tájfutás regisztrációs díj. Jelentkezéskor a regisztrációs díj befizetési 
igazolását be kell mutatni, illetve le kell adni.
Szeged Kupa: 
1000,– Ft/fő/nap. 10–14-es kategóriákban 700 Ft/fő. A gyerekverseny ingyenes.

Értékelés:

A versenyen a Sportident elektronikus pontérintő rendszert használjuk.
Dugóka bérleti díj 200,– Ft/fő/alkalom, 10, 12, 14-es kategóriáknak ingyenes.
Kérjük a MEFOB nevezési lapon a saját dugóka számát megadni. 

Díjazás:

MEFOB:

Az 1. helyezett váltók, illetve az FN21A kategóriákban az egyéni versenyzők elnyerik a 

„MAGYARORSZÁG 2013/2014. TANÉVI EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKA” 
címet.

Az I – III. helyezett váltók és egyéni versenyzők érem és tárgyjutalom díjazásban ré-
szesülnek. Az érmeket a MEFS biztosítja. A váltók és az egyéni versenyzők és a nép-
szerűsítő kategóriák tiszteletdíjait, oklevelét a rendezők biztosítják.
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Amennyiben egyéniben az indulók száma nem éri el a hat főt, vagy váltóban a négy 
váltót, akkor nem lehet bajnokot hirdetni. A győztes nem bajnok, hanem a verseny-
szám I. helyezettje, eredménye nem számít bele az adott sportág bajnoki pontversenyé-
be és az intézmények közötti pontversenybe.

Intézményi csapatverseny:
A versenypályákat érvényesen teljesítő versenyzők pontszámokat kapnak, amelyet tan-
intézményenként összegzünk, és a legjobb 6 intézmény a vasárnapi eredményhirdetés 
során díjazásban részesül.  Pontozás: a megszerzett helyezési szám inverze (indulók 
száma – saját helyezési szám +1), váltó kategóriákban 3-szoros, az egyéni bajnoki ka-
tegóriákban 2-szeres, az egyéni B és kezdő kategóriákban egyszeres szorzóval.

Szeged Kupa: 
A két nap összetett 1–3. helyezettjei valamennyi kategóriában érmet, oklevelet és tisz-
teletdíjat kapnak.

MEFOB költségek:

A rendezés költségei a rendezőket, az utazás, szállás, étkezés költségei a résztvevőket 
terhelik.

MEFOB igazolás:

A nevezett sportolók indulási jogosultságát és a kísérők létszámát a MEFS sportági re-
ferense ellenőrzi. Ennek során a csapatvezetők diákigazolvánnyal, vagy index másolat-
tal és személyi igazolvánnyal igazolják a résztvevő sportolók személyazonosságát és 
felsőoktatási státusát, továbbá
– igazolják a befizetési kötelezettségek teljesítését (banki átutalási bizonylat, számla-

másolat)
– a diákigazolvány hiányában hivatalos intézményi igazolást kell bemutatni a jogvi-

szonyról.
Az ellenőrzött sportolók és kísérők az adott versenyre érvényes rajtengedélyt kapnak. 
Minden versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes sportorvosi igazolással.

Szállás:

Kollégium Ásotthalmon a versenyközpontban: Bedő Albert Középiskola, Erdé-
szeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 2500,– Ft/fő/éj
Tornatermi szállás: Ásotthalom község tornacsarnok 800,– Ft/fő/éj
MEFOB résztvevőknek a tornatermi szállás ingyenes!
Szállásfoglalások az entryben.
Egyéb szálláshelyek egyénileg intézendők.



Egyéb:

A MEFOB-on részt  vevő versenyzők a  váltó  lefutása  után elindulhatnak a  Szeged 
Kupa szombati versenynapján, ennek „0” ideje 14:00 órakor lesz. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 
A verseny honlapja: http://tajfutas.maccabi.hu/index.php/hu/egyetemi-foiskolas-ob-2013  

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG!

Támogatók:

Szeged MJV
Ásotthalom Község 

Önkormányzata
Magyar Egyetemi-Főiskolás 

Sportszövetség
Szegedi Tudományegyetem

Netion Informatika Magyarvíz Kft. Török kulcsszerviz Kár-Plaszt 2000 Kft.

PC-Box Kft.
SIREMA Irányítástechnikai 

és Számítástechnikai Kft.
Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulása

Maccabi VAC

DALERD Délalföldi 
Erdészeti Zrt.

Copy Invest 2005 Kft. TMX 2000 Kft.
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