
  

 

    
Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület       

Őrség Kupa    

   
Az Alpokalja SK fiatal rendezőgárdája ismét Őrség szívébe hív Bennetek, ahol Szentgotthárd 

központtal rendezzük meg a kiemelt rangsoroló Őrség Kupát, melynek első két futama F/N21E-

ben világranglista-futam is egyben.  A szombati napon egy pörgős sprintfutammal várunk 

Bennetek, ezt pedig vasárnap és hétfőn két erdei futam követi. A középtávnak és a hosszútávnak 

ráadásul az a terep ad otthont, ahol 1990-ben szenior világkupát is rendeztek már.   

Rendező: Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület    

Helyszín: Szentgotthárd és Magyarlak   

Versenybíróság:    

• Elnök: Juhász Júlia (+3630 351 6930)   

• Elnökhelyettes: Szalay Levente   

• Titkár: Györffy Kristóf    

• Pályakitűzők: Csertán András (rövidtáv), Gyenizse-Nagy Balázs (középtáv), Szalay 

Levente (hosszútáv)   

    

2021   .    május 22   -   24   .       

Kiírás   
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• Ellenőrzőbíró és WRE Event Advisor: Miháczi Zoltán   

A verseny formája: Három napos, három futamos, kiemelt rangsoroló verseny, összetett 

értékeléssel.    

• május 22., szombat, 14:00: rövidtáv, Szentgotthárd – Belváros (F/N21E-ben 

WRE, F/N16E, 18E, 20E, 21E-ben válogató futam). A rövidtávú futam az idén 

induló Sprint Liga háromfordulós versenysorozat első állomása.  

• május 23., vasárnap, 10:00: középtáv, Magyarlak – Vörös-hegy (F/N21E-ben WRE, F/N16E, 

18E, 20E, 21E-ben válogató futam)   

• május 24., hétfő, 10:00: hosszútáv, Magyarlak – Vörös-hegy (F/N16, 18, 20E-ben válogató 

futam)   

Terepek:    

• Rövidtáv: Tipikus városközpont, átjárókkal, udvarokkal, közintézmények udvaraival és 

nagyobb kiterjedésű parkokkal.   

• Középtáv és hosszútáv: Jellegzetes őrségi terep, jellemzően lankás domboldalakkal, 

változatos, összetett árok- és metsződés rendszerekkel. Jellemzően jól futható erdő 

borítja, de helyenként sűrűbb növényzet, aljnövényzet is előfordul. A terepen rendezték 

az 1990-es szenior világkupát.    

   
Térkép:    

• 1. futam, Szentgotthárd – Belváros: 2020-2021-ben készített, 1:4 000 méretarányú, 2,5 m 

alapszintközzel. Térképrajzoló: Gyenizse-Nagy Balázs és Győrffy Kristóf. Vízálló pretex 

papírra nyomtatva.   

• 2. futam, Magyarlak – Vörös-hegy: 2020-2021-ben készített, F/N65-nél idősebb 

kategóriákban 1:7 500, a többi kategóriában 1:10 000 méretarányú, 5 m alapszintközzel. 

Térképrajzoló: Tóth Gábor és Szalay Levente. Vízálló pretex papírra nyomtatva.    

• 3. futam, Magyarlak – Vörös-hegy: 2020-2021-ben készített, F/N16-21E-ben 1:15 000, F/N65-

nél idősebb kategóriákban 1:7 500, a többi kategóriában 1:10 000 méretarányú, 5 m 

alapszintközzel. Térképrajzoló: Tóth Gábor és Szalay Levente.  

Vízálló pretex papírra nyomtatva.   
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Kategóriák:    

• F/N 10D (szalagozott) és 10DK, 12C és D (szalagozott), 14E és C, 15-18C, 16E, 18E, 20E, 21E, 

B, Br és C, 35A és Br, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A, 75A, F80A,Nyílt Technikás és Nyílt 

Kezdő    

WRE győztes idők:    

• a szombati sprinten az F/N21E kategóriákban 12-15 perc (az N18E, 20E az N21Evel azonos 

pályát fut, az F18E, 20E pedig az F21E-vel azonos pályát fut.   

• a vasárnapi középtávon az F/N21E kategóriákban 35 perc (az N18E, 20E az N21E-vel azonos 

pályát fut, az F18E, 20E az F21E-vel azonos pályát fut)   

Díjazás: A kategóriák összetett 1-3 helyezettjei érem és tiszteletdíjazásban részesülnek. A 

futamokat egyben értékeljük, az eredményhirdetésre a harmadik futamot követően kerül sor. 

Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt.    

 

Nevezési díj:    

• Előnevezés április 15-ig (fizetési határidő: április 20.):   

o F/N18 és fiatalabb, valamint F/N65 és idősebb kategóriában 2500 ft/fő/futam o 

F/N20 és idősebb kategóriában 2900 ft/fő/futam o Nyílt és D, DK kategóriákban 1200 

ft/fő/futam   

• Normál áras nevezés május 10-ig: (fizetési határidő: május 10.):   

o F/N18 és fiatalabb, valamint F/N65 és idősebb kategóriában 3000 ft/fő/futam o 

F/N20 és idősebb kategóriában 3400 ft/fő/futam o Nyílt és D, DK kategóriákban 1500 

ft/fő/futam   

• Helyszíni nevezés:    

o F/N18 és fiatalabb, valamint F/N65 és idősebb kategóriában 4000 ft/fő/futam o 

F/N20 és idősebb kategóriában 4500 ft/fő/futam 

o Nyílt és D, DK kategóriákban 2000 ft/fő/futam   

Az MTFSZ éves versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzőknek a Nyílt Kezdő, Nyílt Technikás 

és az F/N10D, 10DK, 12D kategóriák kivételével a nevezési díjon felül futamonként 600 ft napi 

versenyengedély díjat kell megfizetniük.   

A nevezés fizetési kötelezettséggel jár.   

Dugóka bérlés: SIAC dugóka: 600 Ft/db/futam. Hagyományos dugóka: 300 Ft/db/futam   

Nevezés:    

• az Entryben,   

• az OrienteeringOnline-on (elsősorban külföldi versenyzőknek), vagy    

http://nevezes.mtfsz.hu/
http://nevezes.mtfsz.hu/
http://nevezes.mtfsz.hu/
http://nevezes.mtfsz.hu/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
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• a kristof.gyorffy@gmail.com e-mail címen keresztül. Amennyiben az e-mailen küldött 

nevezésre 48 órán belül nem érkezik válasz, kérjük a nevezést megismételni.   

Fizetés: Átutalással az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület bankszámlájára: 

72100237-11122960 (Nyugat Takarékszövetkezet). Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban 

tüntessétek fel, hogy az adott összeg melyik klub vagy melyik versenyzők nevezési díját 

tartalmazza.    

Amennyiben az utalás nem érkezik be az adott nevezési határidőhöz tartozó fizetési határidőig, 

a versenyzők automatikusan átkerülnek a soron következő díjkategóriába!    

Helyszíni készpénzes fizetés csak a helyszíni nevezések és kategória-módosítások esetén 

lehetséges, valamint abban az esetben, ha a május 10-i határidőig nem történt meg a nevezési díj 

átutalása (ebben az esetben viszont helyszíni nevezési áron számolva!)    

Számlázással, utalással kapcsolatos kérdésekben Győrffy Kristófhoz lehet fordulni kérdéssel 

vagy segítségért (kristof.gyorffy@gmail.com).   

Szállás:    

• Keménypadlós szállás: 1200 ft/fő/éj szombat és vasárnap éjszakára – az Entryn  

keresztül foglalható, e-mailes nevezés esetén is kérjük előre jelezni az igényt. 

• Kollégiumi szállás Vép: 2000ft/fő/éj szombat és vasárnap éjszakára. 2-3 ágyas 

szobákban, saját fürdőszobával. 1500ft/fő/alkalom árért vacsora is kérhető. Vép-

Szentgotthárd távolság: 61km autóval és 1 óra 20 perc vonattal. – az Entryn  

keresztül foglalható, e-mailes nevezés esetén is kérjük előre jelezni az igényt. Fizetni a 

szálláson kell, kérjük ne utaljátok át nekünk! 

• Kollégiumi szállás Szentgotthárd: ágyneművel 4000ft, anélkül 3500ft/fő/éj szombat és 

vasárnap éjszakára. Főzési, étkezési lehetőség nincs. Ezen a szálláshelyen maximum 47 

fő elhelyezése lehetséges. Szobák: 3x7 ágyas, 4x6 ágyas, 1x2 ágyas. – az Entryn  

keresztül foglalható, e-mailes nevezés esetén is kérjük előre jelezni az igényt. Fizetni a 

helyszínen kell, kérjük a szállás árát ne utaljátok át nekünk! Cím: dr. Vargha Gábor 

kollégium, Hunyady János utca 27. 

• Panziók, vendégházak: egyénileg intézendő.   

Járványügyi rendelkezések: A verseny idejére remélhetőleg enyhül a COVID-19 járvány. A 

rendezőség szándéka a rendezés időpontjában fennálló egészségügyi szabályok és rendelkezések 

maradéktalan betartása. Erről részletes tájékoztatónkat a versenyértesítőben tesszük közzé.  

Szállítás: mivel Szentgotthárd és Magyarlak vonattal és busszal is megközelíthető, és a 

versenyközpontok is a településközpontokhoz közel találhatók, így szállítást nem tervezünk.   

Büfé, étkezés: A koronavírusra való tekintettel még nem látjuk előre, hogy mire lesz lehetőség a 

versenyen, erről később, a tavasz folyamán nyújtunk további tájékoztatást.   

Terepletiltás: az alábbi térkép alapján a kiírás megjelenésétől a verseny végéig. A megadott 

területeken tájfutó tevékenységet végző sportolókat a versenybíróság az Őrség Kupáról kizárja. 

Letiltott területek:   

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Uyux7l6BOC8FqxS64bCDvS3iFuUTF4jy&usp= sharing    

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Uyux7l6BOC8FqxS64bCDvS3iFuUTF4jy&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Uyux7l6BOC8FqxS64bCDvS3iFuUTF4jy&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Uyux7l6BOC8FqxS64bCDvS3iFuUTF4jy&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Uyux7l6BOC8FqxS64bCDvS3iFuUTF4jy&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Uyux7l6BOC8FqxS64bCDvS3iFuUTF4jy&usp=sharing
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Adatvédelem: A versenyre való nevezéssel, illetve az eseményen való részvétellel a versenyzők 

és kísérőik hozzájárulnak az eseményen kép- és hangfelvételek rögzítéséhez és közzétételéhez 

mind az online és nyomtatott médiában, mind az online közösség oldalak felületein; továbbá 

hozzájárulnak nevük, születési évük, nemük és elért eredményeik közzétételéhez a nevezettek 

listájában, rajtlistában, eredménylistában, valamint az online és nyomtatott médiában, és az 

online közösségi oldalak felületein.   

Egyéb tudnivalók:    

• A versenyt SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük, az SI Air+ 

üzemmód be lesz kapcsolva a dobozokon.   

• A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség írásbeli engedélyével 

lehetséges.    

• A versenyen mindenki saját felelősségére indul.    

• A térkép anyaga vízálló pretex papír, fóliát nem biztosítunk. Pontmegnevezés a térképen 

található, pótszimbolt a rajtban biztosítunk.   

   Sok szeretettel várunk Benneteket!   

Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület   

   

   

   

 


