
Tavaszi Boróka kupa versenykiírása 

Időpont: 2020. február 29., szombat 11:00 óra - rövidített normáltáv 
2020 március 01., vasárnap 10:00 óra - normáltáv 

A verseny formája: 2 fordulós nappali, egyéni, összesített eredménnyel, nem rangsoroló és nem minősítő 

Rendező: Hegyisport Szentendre Egyesület és Kalocsai TSZSE  

Helyszín: Ágasegyháza – Fülöpháza térsége 

Terep: Változatos fedettségű, alföldi homokbuckás terület, markáns domborzattal, ligetes 
borókás foltokkal. 

Térkép: 2019-ben felülvizsgált, 1:7 500 és 1:10 000 méretarányú. alapszintköz 2m 

Időmérés: SPORTident rendszerrel, saját SIAC dugókák érintésmentes Air+ üzemmódban 
használhatók kb. 50 cm-es hatótávolsággal. Korlátozott számban SI air dugóka bérelhető 
500Ft/nap áron. Ezt az igényt kérjük külön e-mailben jelezni. 

Kategóriák: F/N 10D; 12D; CP (gyermek szülői kísérettel), szalagozással segített 
F/N 12C; 14; 16; 18; 20; 21A,B,BR,C; 15-18C 
F/N 35BR; 40; 50; 60; 70 
F60BR, F80 
Nyílt kezdő 
NyíltE (Open Electronic, MapRun) 

Nevezési határidő: 2020 február 20. csütörtök 

Nevezés: Online: MTFSz ENTRY 
E-mail: boroka.kupa@gmail.com 
SMS: 06-20-944-3900 
Nevezéskor kérjük megadni: egyesület neve, e-mail címe, versenyző neve, születési éve, 
kategória,  
SPORTident dugóka száma (amennyiben van). 
A beérkezett nevezést 2 napon belül visszaigazoljuk. Ha ez nem történik meg, küldd el 
újra! 

Nevezési díj: Határidőig: mindkét napra 3800 Ft, egy napra 2200 Ft 
F/N10D; 12C, D; 14; 16; 70; CP; MapRun: mindkét napra 2800 Ft, egy napra 1600 Ft 
Nyílt kezdő kategóriában (helyszínen is) 1200 Ft/nap 
Határidő után: pótdíj 500 Ft/nap, helyszínen: pótdíj 700 Ft/nap az üres helyekre 
Dugóka bérlés: 300 Ft/nap minden kategóriában 

Díjazás: A 2 nap összetett eredménye alapján az első 3 helyezettnek oklevél 
MapRun kategóriában díjakat sorsolunk ki.  

Szállás: Tornatermi szállás 1000,- Ft/fő. Az igényeket kérjük a nevezéskor jelezni. 
Egyéb szállás egyénileg intézendő. 

Egyéb: A versenyen mindenki saját felelősségére indul  

Információ: E-mail: boroka.kupa@gmail.com  

NyíltE (MapRun): Az őszi Boróka kupán népszerű volt a MapRun kategória, ezért idén is megrendezzük. 
Ez mindkét nap kb 4 km hosszú, sok ellenőrzőpontos pálya. A 
teljesítéshez okostelefon és azon a MapRun alkalmazás szükséges. Az indulók térképet is 
kapnak, de érdemes a telefonon követni a pályát, mert egy kék pont mindig mutatja 
merre jársz éppen. Nem kell dugókát használni, az okostelefon ezt is helyettesíti. 
A célban egy rövid tesztpálya áll rendelkezésre, amin mindenki kipróbálhatja, hogy 
működik a MapRun app a telefonján. Ugyanitt segítünk az app. letöltésben, használatát 
bemutatjuk. 
Az OpenE kategória rossz idő esetén, (mivel akkor korlátozottan lehetne használni a 
telefont), átalakul normál, Nyílt Technikás, papírtérképes, dugókás pályává. 
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