
 

Ripszám Henrik emlékverseny 

        2019. január 20. Vasárnap 

         Budapest, Hűvösvölgy 
 

    KIÍRÁS ÉS ÉRTESÍTŐ 
 

Rendező: A BTFSZ megbízásából a Silvanus Sportegyesület. 

A verseny védnökei: Bugár József, az MTFSZ elnöke és Mets Miklós, a BTFSZ elnöke 

Támogatók: a Nemzeti Együttműködési Alap, a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Fővárosi Gyermekvasút. 

Versenybíróság:  

Elnök:   Hegedűs Béla 

Pályakitűzők: Bozán György és Scultéty Márton 

Versenyforma: Nyílt tájékozódási futó emlékverseny, amelyen a pályák a rajt előtt nyilvánosak. 

Versenyközpont: A gyermekvasút épületében. Megközelíthető a 61-es villamossal és a 29-es busszal. Autóval 

a  sorompón belüli területen parkolni tilos! Kérjük, hogy használjátok a P+R parkolót! 

Időmérés: A versenyen a SPORTident rendszert használjuk. 

Nevezés: A versenyközpontban, 9:15-től. Nevezési díj nincs. Név és dugóka regisztráció a helyszínen. Dugóka 

bérlés 300 Ft/fő. Egyesületen kívüli indulóktól letétet kérünk a bérléshez (10 000 Ft vagy arcképes 

igazolvány). Öltözési lehetőség a versenyközpontban. A célban hagyott holmikért felelősséget nem 

vállalunk! Kérjük, hogy befutás után mindenki olvassa ki a dugókáját a versenyközpontban! 

Megemlékezés: 9:45-kor Ripszám emléktábla koszorúzás a Gyermekvasút épületének külső falán. Kérünk 

mindenkit, hogy lehetőség szerint vegyen részt a megemlékezésen! 

Rajt: 9:50 és 11:00 között! Rajt és céldoboz a térképen jelölt helyeken. 

Térkép: A pályával felülnyomott, vízálló papírra nyomtatott 1:10 000-es térkép (a készlet erejéig) a célban 

vásárolható, de nem kötelező, lehet korábbi térképpel vagy memóriából is futni. A térképek (pályák) teljesen 

megegyeznek a 2016-os, 2017-es 2018-as versenyekével. 

Pályák, kategóriák: 

 Hosszú pálya: Légvonalban 7,3 km, 5 ellenőrzőponttal. Útvonalválasztástól függően a tényleges táv 9,7-

10,8 km, a szint 380-495 m között váltakozhat. A térkép A3-as, ára: 300 Ft. 

 Rövid pálya: Elsősorban ifjúsági és szenior versenyzők számára. Légvonalban 4,6 km, 5 ellenőrzőponttal. 

Útvonalválasztástól függően a tényleges táv 6,2-6,8 km, a szint 220-270 m között váltakozhat. A térkép A4-

es, ára: 200 Ft. 

A két pálya teljesen különböző pontokból áll, így mindkét pálya is lefutható. A pályákat a versenyközpontban 

kifüggesztjük. Mindkét pályán nemek szerinti bontásban tesszük közzé az eredménylistát az MTFSZ-

honlapon a versenyt követően. 

Pályabontás: 12:00-től, a pontfogás irányában, normál futótempóban. 

Egyebek: 

 A Hűvösvölgyi úton fokozottan figyeljen mindenki a zebrán való átkelésnél! 

 Eredményhirdetést nem tartunk. 

 Az emlékversenyen mindenki saját felelősségére indul! 

 A beérkezett versenyzőknek a célban frissítőt adunk (víz, szörp, nápolyi, zsíros kenyér). 

 

 
 

 


