
               MIRELIT és ZIMANKÓ  KUPA 
 

TÁJÉKOZÓDÁSI ÉS TEREPFUTÓ  VERSENYEK 
VERSENYKIÍRÁSA 
                                          2016.  November   26.-27. 
                                                                                  futónaptár.hu   

         Mindkét napra vonatkozó információk: 
 
A versenyek rendezői: SMAFC Tájfutó szakosztálya, SMJV. 
Polgármesteri Hivatal Sportfelügyelet 
 
Versenybíróság:     Elnök:          Molnár Tibor 
                                Titkár:          Koleszár Katalin 
                       Pályakitűző:         Melkes Antal  
                   Ellenőrzőbíró:         Margittai Endre 

 
Versenyszámok: Női/férfi: 12, 14, 16, 21, 35, 45, 55, NYÍLT, 
terepfutó (trail),  
   (Az egyes versenyekre külön-külön is lehet nevezni!) 
A NYÍLT kategóriába minden természetet kedvelő érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
A Nyílt kategóriába a helyszínen is lehet nevezni, de az 
előnevezéssel  megkönnyítitek a rendezőség munkáját! 
A térképek az előzetes nevezési létszámnak megfelelő 
darabszámban lézernyomtatóval készülnek, 
                              a helyszínen már nem tudunk térképet 
nyomtatni!   
 
Nevezés:  2016 november 22-ig beérkezőleg, az online 
nevezési lapon (klick ide). 
                vagy a következő email címen 
mirelit.zimanko@gmail.com  
 



Nevezéskor megadandó adatok: 
Név, Egyesület,  + ha van -> SI dugóka szám, szállás igény, 
kemencés csirke (kaja)  igény     
 
Részvételi költség: 1000 Ft/fő/nap, SI dugóka bérleti díj 
200Ft/fő/nap (az SI dugóka elvesztése esetén a dugóka ára 
9500Ft,  fizetendő! ) 
 A gyalogtúrán, a NYÍLT kategóriában indulóknak és 18. év 
alatt 50% kedvezmény! 
                               

                        Nullidő:   11.00 
Jelentkezés: A versenyközpontokban 10.00-10.30 között 
 
Pontfelszerelés:  Narancs/fehér bója, SI doboz, szúró bélyegző 
 
Szállás: Az első napi versenyközpontban a vadászházban, 
szombat éjszakára saját hálózsákkal 2000Ft/fő, ágynemű 
kérhető (1000Ft/fő)  

Díjazás: A Mirelit és Zimankó kupa összetett eredmény 
számítása (a napi helyezési számok összegzése alapján 
történik. 
         az I-III. helyezettek oklevelet és tiszteletdíjat kapnak.  

Eredményhirdetés:   Vasárnap a Fáberréti versenyközpontban 
13 órakor. (korábban is lehetséges) 

Egyéb: 
Pontmegnevezések a térképre nyomtatva, a rajtban A/4 fóliát 
biztosítunk. 
A célba érkezők meleg teát kapnak. 
Forralt bor is lesz! 
A szállás és étkezési igényeket a nevezéssel együtt kérjük 
megadni! 



 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul, a 
versenyrendezőség a versennyel kapcsolatban semmilyen 
                                                           kártérítésre nem 
kötelezhető.  
         

                                               2016. 
 November   26. Szombat  
Retró-Mirelit Kupa  pontbegyűjtő 
tájékozódási futó és  Mirelit 
Kupa Terepfutó verseny  
Helyszín:  Sopron, Szárhalmi erdő 
Versenyközpont: Nemeskúti Vadászház 
 
Terep / retró térkép: 
Hegyvidék, vegyes fenyves/lombos erdő 
Térkép  1979-es helyesbítésű  1:20000/5m  lézer nyomtatóval 
készült. 
 
A verseny célja az, hogy az adott versenyidő alatt mindenki 
minél több pontot érintsen. 
Az ellenőrzőpontoknak a pontok nehézsége és céltól mért 
távolságától függően különböző pont értéke lesz! 
E pont értékek a térképen az ellenőrzőpont kódja mellet fel 
lesznek tüntetve. 
 
 
Mirelit Kupa terepfutó verseny pálya hossza (1 kör) kb. 5-6 



km lesz  a pontos pályaadat hamarosan...! 
A terepfutó pálya gyalogtúraként is teljesíthető. 
Trail  1 kör 
Trail  2 kör 
Trail  3 kör 
Trail  4 kör 

 
 
Étkezés: 
A vadászház kemencéjében sült csirkecomb krumplival 
 kérhető 600Ft/adag (önköltségi) áron. 
 
Szállás szombat estére:  
Itt a versenyközpontban  saját ágyneművel/hálózsákkal 
2000Ft/fő, (ágynemű +1000Ft/fő áron kérhető) 
               
 
 

                            2016.  November   27. 
Vasárnap  
                 Zimankó Kupa tájékozódási futó 
verseny  
                   Normál távú verseny, szabad pontfogásos pálya 
szakaszokkal. 
 
Helyszín:  Sopron hegyvidék 
Versenyközpont: Fáberrét motorfűrészes tanpálya 
A versenyközpont/öltöző fedett, de nem fűtött helyiség. 



Versenyközpont-parkoló távolság 300-400m 
Vasárnap terepfutó pálya nem lesz, hogy a TRAIL futók is 
bele kóstolhassanak a tájfutás gyönyöreibe!  :) 


