
Kiírás – Bakony-Balaton MTBO 
WRE, WMS, Osztrák kupa, Cseh kupa, Magyar kupa 
 
Rendező  Hangya SZKE 
 
Elnök   Mets Miklós 
 
Pályakitűző  Mets Miklós 
IOF ellenőr  Dr Zentai László 
Nemzeti ellenőr  Dr Füzy Anna 
Sprtident  Dr Jankó Tamás 
Terep   Dr Dosek Ágoston 
 
 
Helyszín  Öskü 
 

 
 
Futamok/nullidő 

1. nap: május 7. péntek  sprint  15:00-18:00 szabad rajtidő 
2. nap: május 8. szombat  középtáv 11:00 
3. nap: május 9. vasárnap  hosszútáv 9:30 

A családi kategória szabad rajtidőt választhat. 
 
Térkép 

1:10000 és 1:15000 / 5 m, helyesbítve: 2021. 02-04. 
 
Kategóriák 

F/N 11, 14, 15-17, 18-20, 21E, 21A, F21B, 35, 40, F40B, 50, 60, F70 
Családi, Nyílt kezdő, Nyílt haladó, E-bike 
 
Pontérintés 

A pontérintés és az időmérés a SPORTident Air+ rendszerrel történik. 
A dobozok 1,5m-es hatótávúak, csak siac-kal működnek. 
 



Nevezés 

Eventor   WRE 
 középtáv: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7029  

hosszútáv: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7028  

ORIS    Cseh kupa 
 https://oris.orientacnisporty.cz/Event?id=6485 
ANNE    Osztrák kupa 
 sprint: https://www.oefol.at/anne/?p=1&q=3&id=3373  

középtáv: https://www.oefol.at/anne/?p=1&q=3&id=3374  

hosszútáv: https://www.oefol.at/anne/?p=1&q=3&id=3375 

Orienteeringonline.net Magyar kupa, WMS, egyéb 
 http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=5106 
 
Nevezési határidő 

WRE   2021. április 14. 
Egyéb  2021. április 21. 
 
Nevezési díj (Euro/fő/nap) 

FN11, 14, Családi  7 
FN17, 20   8 
Minden más   20 
Nyílt, E-bike   7 
 
SIac bérlés 2 EUR/nap 
 
Ettől a nemzeti kupák nevezési díjai eltérhetnek, minden nemzeti kuparésztvevő a saját 
országa szabályai szerinti díjat fizeti 
 
A nevezési díjak beérkezésének határideje 

2021. április 21 

*A nevezési díjak beérkezésének határidejét a lehető legkésőbbi időpontra tettük, 
amikorra már biztosan kiderül, megrendezhető-e a verseny. Ha a verseny a 
vírushelyzet miatt elmarad, vagy adott országból a beutazás nem lehetséges, a 
korábban befizetett nevezési díjakat (-1 EUR) visszautaljuk, a bankköltséget nem 
vállalva. 

 
Terep 

Sprint 
Nagyrészt nyílt, dombos területe, néhány meredekebb hegyoldallal. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc_vFInqF30 

http://www.tulospalvelu.fi/gps/20120821mtbsprintM/ 

 
Középtáv 
Teljesen nyilt katonai gyakorlótér, lapos hegyoldal, utakkal, kisebb völgyekkel.  

https://www.youtube.com/watch?v=6_fWNpbwxkU 
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Hosszútáv 
Változatos domborzat, jól tekerhető dombok, hosszú útvonal választások. 
Nagyrészt zárt erdős terület, néhol nyílt részekkel 

https://www.youtube.com/watch?v=frBZr3K1AWg 

 

Régi térképek itt találhatók 

https://drive.google.com/drive/folders/1ENnJd0zuMqurGyY4-
zTmrk57RBAT_QYQ?usp=sharing 

 
Az utak elhagyása (offroad) egyik nap sem tiltott. 
 
Szállás 

Egyénileg intézendő. 
 
Egyéb 

A rendezvény a Magyar, Osztrák és Cseh Tájfutó Szövetség versenyszabályzata szerint 
kerül megrendezésre. 

Bukósisak használata minden résztvevő számára kötelező! 

A WE/ME/WMS mezőny egy része GPS készüléket kap. 

Az utolsó rajt után a VK-ban élő GPS közvetítés lesz 

A VK-ban büfé üzemel a verseny időtartama alatt. 

A verseny terepén a versenyig edzési tilalom van érvényben. 

A KRESZ és az erdőtörvény előírásai betartandók 

A rendezvény lemondása esetén a felmerült költségekért (kivétel a nevezési díj) sem a 
Tájfutó Szövetség, sem a rendező egyesület nem vállal felelősséget.* 

A résztvevők kijelentik, hogy hozzájárulnak a versenyen készült fotók nyilvánosságra 
hozatalához, valamint az eredmények interneten történő publikálásához. A versenyen 
mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 
Kapcsolat 

balatonmtbo@gmail.com 
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