BUDAPEST KUPA 29. ÉS EGYETEMI LIGA 4. FORDULÓ
17. KAMPUSZ NÉPSZERŰSÍTŐ ÉS EDZŐVERSENY
ESEMÉNYINFORMÁCIÓK
IDŐPONT: 2021. szeptember 22., szerda
RENDEZŐ: Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítvány
Pályakitűző: Kirilla Péter
Titkár: Scultéty Márton
Eredményértékelés: Hegedűs Béla
HELYSZÍN: Budapest, Lágymányos
VERSENYKÖZPONT: Egyetemisták Parkja, GPS: 47.47609578, 19.06036774
A parkolás a Magyar Tudósok Körútján ingyenes, de a helyek száma erősen
korlátozott!
ELŐZETES PÁLYAADATOK:
A pálya: 4-5 km
B pálya: 3-4 km
C pálya: 1-2 km
Trükkös (T) pálya: kb. 4 km
A trükkös pálya virtuális lezárásokat tartalmaz, jelentős útvonalválasztásokkal.
RAJTOLÁS: 15:00 és 18:30 között egyénileg szabadon választott időpontban. A bontás
19:00-kor indul.
NEVEZÉS: szeptember 21. 23:00-ig az e-nevezes.hu rendszeren keresztül. Az előnevezők
számára saját térképet nyomtatunk. A helyszínen is lehet nevezni, de számukra csak a
visszaadott térképekből tudunk biztosítani, és a futás után nekik is le kell adniuk.
NEVEZÉSI DÍJ: 800 Ft, 2. futás 400 Ft, 3. futás 200 Ft. Egyetemi polgároknak – az intézmény
megadásával – ingyenes!
PONTÉRINTÉSI RENDSZER: SPORTident Air+, SIAC-bérlés 300 Ft, hagyományos dugóka
bérlése 200 Ft
FIZETÉS: bankkártyával online a nevezési rendszerben vagy készpénzben a helyszínen
TÉRKÉP: Méretarány: 1:4000, A4-es pretex papírra nyomtatva, ISSprOM2019 jelkulcsú. A 3as zölddel jelölt területeken a versenyszabályzat értelmében tilos átmenni!
Pontmegnevezés a térképen, pótszimból nem lesz.

EREDMÉNYEK: Eredményhirdetés nem lesz, az eredményeket az esemény alatt a
http://live.mtfsz.hu oldalon lehet követni, majd a végén feltesszük az MTFSZ
adatbankba is.
EGYETEMI LIGA PONTOZÁS: Az A pálya eredményei alapján az 1. forduló kiírásában
közzétett táblázat szerint. A B/C pályákon indulók a kezdő futamra érvényes
pontszámokat kapják, míg a T pályáért nem jár pont, mivel nem tudjuk ellenőrizni a
lezárások betartását.
Ez a verseny lesz a liga utolsó fordulója, a versenyt követően közzétesszük az összetett
eredménylistát, és nemenként az első 3 versenyzőt tárgyjutalommal díjazzuk. A
díjátadást a novemberi Egyetemi-Főiskolás Országos Bajnokságon tartjuk meg.
KAPCSOLAT: Scultéty Márton, +36305866625, scultety@freemail.hu
EGYEBEK:
A járványhelyzetre tekintettel öltözősátrat nem állítunk fel!
Nyilvános (és fizetős) WC elérhető a versenyközpontban a sportpályáknál.
Frissítőt nem adunk, de a sportparkban nyilvános kút is megtalálható.
A keletkező hulladékokat mindenki vigye el magával!
A versenyközpont környékén tilos a dohányzás!
A résztvevők nincsenek biztosítva a rendezőség által. A versenyen mindenki saját
felelősségére indul!
• A csomagjaitokra csak felügyelni tudunk, értékeket ne hagyjatok benne!
• Az eseményre való nevezéssel, illetve az azon való részvétellel a résztvevők
hozzájárulnak az eseményen kép- és hangfelvételek rögzítéséhez és közzétételéhez
mind az online és nyomtatott médiában, mind az online közösségi oldalak felületein;
továbbá hozzájárulnak nevük, születési évük, nemük és elért eredményeik
közzétételéhez a nevezettek listájában és az eredménylistákban.
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