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Versenykiírás 
Őrség Kupa 
2022. március 19-20. 

 

    
Az Alpokalja SK fiatal rendezőgárdája ismét Őrség szívébe hív Benneteket, ahol Magyarföld 

központtal rendezzük meg a 2022-es országos rangsoroló Őrség Kupát.  Egy hosszú- és egy 

középtávú futammal várunk, melyek az Őrség talán legszebb erdejében kerülnek 

megrendezésre. 

Rendező: Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület     

Helyszín: Magyarföld 

Versenybíróság:     

• Elnök: Juhász Júlia (+3630 351 6930)    

• Elnökhelyettes: Takács Zsófia 

• Titkár: Gyenizse-Nagy Balázs 

• Pályakitűzők: Szalay Levente (hosszútáv), Juhász Júlia (középtáv) 

• Ellenőrző bírók: Varsányi Attila (hosszútáv), Kersity András (középtáv) 

A verseny formája: Két napos, két futamos, nappali, országos rangsoroló verseny, összetett 

értékeléssel.     

• március 19. szombat, 11:00: hosszútávú futam 

• március 20. vasárnap, 10:00: középtávú futam. 

 

Pontérintési rendszer: A versenyen SI elektronikus pontérintő rendszert használunk. Az SI Air+ 

üzemmód be lesz kapcsolva a dobozokon.    

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

bérlést kérjük előre jelezni, csak annak tudunk biztosítani SIAC-ot, aki előre jelezte azt. 

Terep:     

• Jellegzetes őrségi terep, jellemzően lankás domboldalakkal, változatos árok- és 

metsződés rendszerekkel. A terep nagy része gyors futótempót kívánó fehér erdő, ahol a 

tájékozódási kihívást a domborzati formák értelmezése okozza. 
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Térkép:     

• Részben 2018-ban készített, 2021-22-ben felülvizsgált, részben 2021-22-ben készített,        

1:15 000 , 1:10 000 és 1:7500 méretarányú, 5 m alapszintközzel. A térkép újonnan készülő 

részén tájfutó verseny még sosem volt. Vízálló pretex papírra nyomtatva. Térképrajzoló: 

Tóth Gábor, Szalay Levente. 

 

 

Kategóriák:     

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

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

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

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

Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. 

Nevezési díj:     

• Előnevezés  február 15-ig (fizetési határidő: február 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 március 9-ig: (fizetési határidő: március 9.):    

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  
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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.    

Nevezés:     

• E-nevezés 

• OrienteeringOnline-on (elsősorban külföldi versenyzőknek), vagy     

• gyeni23@gmail.com e-mail címen keresztül. Nevezéskor kérjük megadni a nevet, 

egyesületet, rajtengedély számot, SI dugóka számot, kategóriát. 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 Takács Zsófiához lehet fordulni kérdéssel vagy 

segítségért (takacszsofiaranka@gmail.com).  

Szállás:     

• Keménypadlós szállás: 1200 ft/fő/éj szombat éjszakára – az e-nevezésen  keresztül 

foglalható, e-mailes nevezés esetén is kérjük előre jelezni az igényt. Az alvóhelyek limitált 

mennyiségben állnak rendelkezésre! 

• Panziók, vendégházak: egyénileg intézendő.    

Járványügyi rendelkezések: A rendezőség szándéka a rendezés időpontjában fennálló 

egészségügyi szabályok és rendelkezések maradéktalan betartása. Erről részletes tájékoztatónkat 

a versenyértesítőben tesszük közzé.   

Büfé, étkezés: A versenyen mindkét nap büfé üzemel. Magyarföldön nincsen bolt, sem étterem, 

de a szomszédos Bajánsenyén már van, és Őriszentpéter is csak 15 perc, ahol mindenféle 

vendéglátóipari egység és bolt megtalálható. 

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.e-nevezes.hu/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4299
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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 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.    

• A versenyen szállítást nem szervezünk. Ha nehézséget okoz a versenyre kijutás, kérjük 

jelezd nekünk e-mailben és mi igyekszünk segíteni. 

 

Sok szeretettel várunk Benneteket!    

Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület    

    


