
Kalocsa Kupa, Kaskantyú 
2020.09.19-20. 

Versenyértesítő 

 

 

Versenyközpont: A Kaskantyú déli végén található Harmónia szociális otthontól 2,5 km földúton, 

  térkép itt.  

 A fontos elágazásokban nyilakkal jelöljük a továbbhaladást. GPS: 46.64649, 19.42091, vagy 

46°38'47.4"N 19°25'15.3"E 

Telefon: +36 30 5892377 

 

Parkolás: A versenyközpontban kijelölt parkolóhelyeken. Kérjük a parkoltatók utasításait betartani. 

 Nagy autóbusszal csak a Szociális otthon közelében, a műút végén lehet parkolni 

 

Rendező: Kalocsai TSZSE 

   6300 Kalocsa, Csalogány u. 8. 4/17.  

E-mail: kalocsaitszse@gmail.com   Tel: +36 30 5892377 

 

Versenybíróság:  Elnök:  Baksa Csaba 

 Pályakitűző: Dénes Zoltán 

 Titkár:  Halák Brigitta 

 SPORTident: Kovács Balázs 

 Ellenőrzőbírók: Forrai Gábor, Forrai Miklós 

 

A verseny formája: 2 napos országos rangsoroló nappali egyéni verseny. 

1. nap de.: középtávú, 2. nap: normáltávú. 

1. nap este: nem rangsoroló, középtávú éjszakai egyéni verseny 

 

Jelentkezés: Szombaton: 9:00-10:30-ig valamint 18:00-19:00-ig 

 Vasárnap: 9:00-10:30-ig a versenyközpontban 

 

Tervezett „0” idő: 1. nap: Középtáv: 11:00      Éjszakai: 19:30 

   2. nap: Normáltáv: 10:00  

 

Cél-Rajt távolsága: 1. nap: Középtáv: 400m     Éjszakai: 100m 

   2. nap: Normáltáv: 2000m 

   Kék színű szalagozás mentén. 

   A 70 és idősebb korosztályú versenyzőket 2. nap kérésre kiszállítjuk a rajtba. 

 

Terep: Homokbuckás, változatos fedettségű, részben nyílt, borókás labirintusokkal tarkított. 

 A terep egy részéről most először készült térkép. 

 

Térkép: ISOM-2017 jelkulccsal készült 2018-20-ban. Térkép anyaga vízálló pretex papír. Mérete 

220 x 310 mm, kivéve 2. nap M21A ami 310x430 mm. 

 Méretarány minden kategóriában:  

 Középtávon 1:7500, Éjszakain és normáltávon 1:10 000 

 A térképeket a befutás után nem kell leadni, de kérjük a sportszerű viselkedést. 

 

Szimból: Térképen és pótszimból a rajtban. 

 

Ellenőrzőpontok:  Állványra szerelt szúróbélyegző és SI doboz, narancssárga-fehér bója. 

 Éjszakain fényvisszaverő csík az állványon. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&mid=1GM6Yta36iBzYgI9g-c-r6dZFJoA&ll=46.64679944496402%2C19.440711923017794&z=13
mailto:kalocsaitszse@gmail.com


Időmérés: A verseny SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel kerül lebonyolításra. A 

dobozok érintésmentes üzemmódban lesznek. Az ellenőrzőpontokon hagyományos lyukasztó 

is található. Amennyiben a SPORTident nem működik, a térkép szélére kell lyukasztani és a 

Célban ezt jelezni kell. 

 

Frissítő:  A célba érkező versenyzők 0,5 l-s palackos vizet kapnak, a kiürült palackokat szelektíven 

gyűjtjük, vagy később ti is felhasználhatjátok az ivóvízvételi pontnál. Ezen felül ivóvíz csak 

korlátozott mennyiségben lesz. Kérjük, hozzatok magatokkal folyadékot vagy pótoljátok azt 

a büfében. 

 

Frissítőpont: Normáltávon a W21A, M21A, M40A, M45A kategóriákban. 0,5 l-s palackos vizet biztosítunk, 

amit mindenki magának bont ki. 

 

Eredményhirdetés: A járványhelyzet miatt eredményhirdetést nem tartunk, ezzel is szeretnénk elkerülni a 

csoportosulást és a kontaktust. A díjakat az Éjszakai futam után kb. 21:30-tól, valamint 

vasárnap 13:00-tól lehet átvenni a célsátornál amint hivatalos a kategória eredménye. 

 

Díjazás: Az 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

 

Szállás:  Lehet sátorozni a VK-ban, ideiglenes zuhanyzó és WC kerül kiépítésre. Az infrastruktúra 

használati díja 900 Ft/fő. Kérjük a rendezők utasításainak betartását.  

 

Egyéb: 
  

 A versenyközpontban büfé üzemel hideg-meleg étel és italválasztékkal. Árlista az mtfsz.hu honlapon lesz 

megtalálható a verseny feltöltött adatainál. 

 A zuhanyzóban és a vízvételi ponton környezetbarát folyékony szappant biztosítunk. Kérjük, ne használjatok 

olyan saját higiéniai termékeket, amelyek a talajba jutva nem bomlanak le! 

 Hulladékkezelés: A versenyen nem lesz központi hulladékgyűjtés, ezt kérjük csapatszinten megoldani (lehetőleg 

szelektíven), és a keletkezett hulladékot hazavinni! Ha valamiért nem megoldható a hulladék elszállítása, akkor 

kérjük, a célfőnökkel egyeztessetek! 

 A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

 

Kérünk mindenkit, tartsa be az aktuális járványügyi előírásokat. Betegen, lázasan ne gyertek versenyre! Amikor 

csak lehet, viseljetek maszkot, használjátok a kihelyezett kézfertőtlenítőket! 

 

A versenyközpont és a parkoló területén tűzrakás és nyílt láng használata tilos! 

 

A verseny részben a Kiskunsági Nemzeti Park területén zajlik. A természetvédelmi hatóság határozata szerint: 

„A védett természeti területen állatokat és növényeket gyűjteni, tüzet rakni, szemetelni, sátorozni tilos. Kutyákat 

csak pórázon lehet tartani, a terepre kivinni szigorúan tilos! A versenyt a területen előforduló védett növény és 

állatfajok, társulások megőrzésével, életfeltételeik zavartalan biztosításával összhangban kell végrehajtani.” 

 

2. nap az MTFSZ 50 éves Jubileumi versenysorozatának állomása. 
 

 
 

 

 
 



Pályaadatok, kategória összevonások: 
 

  1. nap 2. nap  Éjszakai futam 

W10D 1,9-2,6 km / 6 ep 2,4-3,4 km / 6 ep  W18 3,2 km / 10 ep 

W10DK 1,9-2,6 km / 6 ep 2,4-3,4 km / 6 ep  W21 4,4 km / 11 ep 

W14B 2,4 km / 8 ep 3,4 km / 8 ep  W40 3,2 km / 10 ep 

W15-18C 2,3 km / 7 ep 3,4 km / 8 ep  OPEN Beginner 1,9 km / 5 ep 

W16B 2,9 km / 10 ep 4,5km / 11 ep  M18 5,2 km / 13 ep 

W21A 4,4 km / 13 ep 6,9 km / 18 ep  M21 6,2 km / 15 ep 

W21B 3,9 km / 11 ep 6,2 km / 15 ep  M40 5,2 km / 13 ep 

W21BR 2,9 km / 10 ep 4,5km / 11 ep  M50 4,4 km / 11 ep 

W35A 3,6 km / 10 ep 5,9 km / 12 ep  M60 3,2 km / 10 ep 

W35Br 2,4 km / 8 ep 3,4 km / 8 ep    

W45A 3,1 km / 13 ep 4,9 km / 12 ep  Kategória összevonások: 

W50A 2,7 km / 11 ep 4,1 km / 11 ep    

W60Br 1,5 km / 7 ep 2,2 km / 6 ep  Nappali átsorolás 

W65A 1,6 km / 8 ep 2,3 km / 6 ep  Ezt: Ebbe: 

W75A 1,5 km / 7 ep 2,2 km / 6 ep  W12C W15-18C 

OPEN Advanced 2,4 km / 8 ep 3,4 km / 8 ep  W18B 
W21B 

OPEN Beginner 1,9 km / 5 ep 2,4 km / 6 ep  W20A 

M10D 1,9-2,6 km / 6 ep 2,4-3,4 km / 6 ep  W21C W21Br 

M10DK 1,9-2,6 km / 6 ep 2,4-3,4 km / 6 ep  W40A W35A 

M12C 1,9 km / 5 ep 2,4 km / 6 ep  W55A 
W50A 

M14B 2,9 km / 10 ep 4,5km / 11 ep  W60A 

M15-18C 2,5 km / 7 ep 3,9 km / 8 ep  W70A W75A 

M18B 3,6 km / 10 ep 5,9 km / 12 ep  M16B M18B 

M21A 5,5 km / 16 ep 12,5 km / 25 ep  M20A 
M21A 

M21BR 3,3 km / 11 ep 5,5 km / 14 ep  M21B 

M35Br 3,1 km / 13 ep 4,9 km / 12 ep  M21C M21Br 

M40A 4,8 km / 15 ep 8,1 km / 18 ep  M35A M21A 

M45A 4,4 km / 13 ep 6,9 km / 18 ep  M55A M50A 

M50A 3,9 km / 11 ep 6,2 km / 15 ep    

M60A 3,1 km / 13 ep 4,9 km / 12 ep  Éjszakai átsorolás 

M60Br 2,1 km / 7 ep 3,0 km / 8 ep  W60 
W40 

M65A 2,7 km / 11 ep 4,1 km / 11 ep  W50 

M70A 2,1 km / 7 ep 3,0 km / 8 ep    

M75A 1,6 km / 8 ep 2,3 km / 6 ep    

 

Eredményes versenyzést kívánunk!  

Rendezőség 

 
 

 


