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 HONVÉD KUPA  

  

2017. május 06–07.   
  

Csehbánya  

 
  
  

VERSENYÉRTESÍTŐ  
  

  
 

Szeretettel köszöntjük a 27. alkalommal megrendezésre kerülő 
tájfutóversenyünk résztvevőit! 

 
 

A verseny védnökei: 

 

Szűcs Pál ezredes 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem kiképzési főnöke 

a VHSE elnöke 
 

Straub Dávid 
Csehbánya község polgármestere 

 

Vass Tibor 
nyá. mérnök ezredes, tiszteletbeli VHSE elnök 
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Straub Dávid, Csehbánya község polgármesterének 
köszöntője 

 

Szeretettel üdvözlöm a Bakony egyik legszebb kistelepülésén, az évszázados 
bükkerdőkkel ölelt Csehbányán. Községünk – sváb nevén Böhmischhütten – egy 
németajkú kis település a Magas-Bakonyban, megkapóan szép környezetben, a 
Torna-patak erdőktől övezett völgyében pihen.  

A község neve fordítás eredménye, amely a cseh üvegműves alapítók 
nemzetiségére, illetve eredeti lakhelyére utal. A különböző alakú és nagyságú 
poharakat, palackokat, valamint kerek ablaküvegeket gyártó huta az eddigi 
kutatások eredménye szerint 1760–1796 között működött nálunk. 

A kirándulók szívesen keresik fel a Városlőd és Csehbánya között csaknem 
félúton, alig száz méterre a bekötőúttól található hajdani Hölgykő várának 
nyomait őrző területet, ahol a ciszterna melletti sziklafalon emléktábla idézi az 
első bakonyi erdőispánságot. 

Ajánlom figyelmükbe az Újtelep utcától kb. 500 méterre, a bükkösben megbújó 
Mária kápolnánkat, amely ma is zarándokhely. A Fő utcai templom mellett 
található emlékparkban több történelmi eseménynek is emléket állítottunk. 

Kívánok eredményes és élménydús sportolást, illetve remélem, hogy a helyiek 
vendégszeretetét megtapasztalva, friss falusi levegővel feltöltődve, jó 
élményekkel távoznak községünkből! 
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Versenybíróság:  
  

Elnök        Kaptur József 
Elnökhelyettes       Bálint Bence  
Titkár      Palumbi Edit  
Pályakitűző       ifj. Vass Tibor  
SportIdent        Bálint Bence, Palumbi Edit  
Ellenőrzőbíró      Molnár Péter  
Rajt          Bácskai Péter  
Cél          Óváry-Nagy Andrea 
Gyermekverseny      Kapturné Bíró Anna  

 
Versenyközpont és cél: Csehbánya Észak, focipálya, GPS koordináták: 47.182630, 17.681011   
 
A Versenyközpont megközelítése:   
  
Gépkocsival: a 8-as sz. főút 74+100 km szelvénynél, Csehbánya leágazásnál kell lekanyarodni. 4 km 
után érjük el Csehbánya községet. 
  
Parkolás: A rendezők utasítása szerint a település utcáin. A parkoló – VK távolsága 500–800 m. 
  
Jelentkezés: A Versenyközpontban   
május 6-án (szombaton): 10:30–11:30 óra között  
május 7-én (vasárnap): 08:30–09:30 óra között  
  
A nevezési díjat jelentkezéskor kell befizetni a benevezett versenyzők után. Nevezésmódosításokat és 
új nevezéseket csak a szabad helyek erejéig tudunk elfogadni.  
Módosítás jelentkezéskor: 500 Ft/fő/nap. 
 
A versenyt elektronikus pontérintő (SI) rendszerrel rendezzük. Akinek nincs saját dugókája, annak  
300 Ft/fő/nap dugóka bérleti díjat kell fizetni jelentkezéskor. 14 év alatt a dugóka bérlés ingyenes.  
  
Kategória összevonások:  
N14C→N15-18C, N45B→N40B 
 
Nevezés hiányában megszűnő kategóriák: 
N10C, F10C, N12D, N20A, F20A, F21C, N35A, F35A, N70B, N75B, F80B 
 
Az átsorolt versenyzők a helyszínen ingyen módosíthatnak.  

  
„0” idő:  1. nap: 12:00 óra  2. nap: 10:00 óra   

      
Rajt megközelítése:   
  
1. nap VK – Rajt: 900 m, 40 m szint kék–fehér szalagozáson  
2. nap VK – Rajt: 1500 m, 70 m szint kék–fehér szalagozáson  
  
Terep: A terep fedett, nagyrészt szép szálerdő, metsződésekkel szabdalt lapos gerincekkel. Az áprilisi 
hóteher miatt helyenként sok gally a földre hullott, nehezítve a futást és a vékony ösvények 
felismerhetőségét. Foltokban előfordul aljnövényzet. 
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Térkép: 2000-2010-ben helyesbített, 2017-ben felülvizsgált, vízálló papírra nyomtatva. Külön fóliát 
nem biztosítunk. A térképek mérete 320x225 mm, 1:10.000/5m méretarányú.  
  
Minden kategória 1 perccel a rajt előtt veheti fel a térképét. A térképrajtig a szalagozást kötelező 
követni. 
  
Az ellenőrzőpontok megnevezése (szimból) a térképen található. A rajtban pótszimbólt biztosítunk.  
  
A pontérintés igazolása: Elektronikus pontérintő rendszerrel. Ha az ellenőrzőlámpa nem villan, vagy 
nem ad a doboz hangjelzést, a szúróbélyegzővel a térképre kell szúrni, és a célban ezt közölni kell. A 
dobozok és bóják állványon lesznek elhelyezve.  
  
Frissítő: Befutás után minden versenyző frissítőt kap. Frissítő pont 1. nap ellenőrzőponton, 2. nap 
átmenetben lesz. Egyéni frissítő a „0” idő előtt egy órával adható le a versenyközpontban a 
jelentkezésnél, névre szóló feliratozással ellátva. 
  
Gyermekverseny: A VK közelében.   
Jelentkezés 1. nap 12:00 – 14:00 óráig, 2. nap 10:00 – 12:00 óráig.  
  
A Tóth család jóvoltából idén is lesz frissen sült ajándék lángos a gyerekeknek!  
  
Eltévedt versenyzők: DK-i irányba tartva elérik a csehbányai bekötő utat, ezen balra fordulva jutnak 
vissza a településre. Ny-i irányban a 83 sz. főútra jutnak, amelyen D felé haladva a városlődi elágazóban 
K felé fordulva elérik a csehbányai bekötő utat. (Nagy kerülő!) A célban minden elindult versenyző 
köteles lejelentkezni. 
 
A versenyközpontban büfé üzemel, meleg ételekkel. A célban mobil WC-k találhatók. 
 
Eredményközlés:  
Papír alapú eredményközlést nem tervezünk. A versenyközpontban képernyős eredménykivetítés lesz. 

 

Eredményhirdetés: tervezett időpontja a 2. napon 13:00 órakor.  
  
Díjazás:   
Minden kategória 1–3. helyezettje érem díjazásban részesül. A gyermek és ifjúsági kategóriák győztese 
kupát, a felnőtt és szenior kategóriák győztese támogatók által felajánlott tiszteletdíjat kap. 
  
Egyéb fontos információk:  
 
� A vadállomány megóvása érdekében a terepre kutyát kivinni nem szabad és a VK-ban is pórázon 

kérjük tartani őket.  
� A versenyen mindenki saját felelősségére indul.  
  
  
  

 Mindenkit szeretettel várunk!   A Rendezőség  
  
  
  


