
 
Ripszám Henrik emlékverseny 
        2021. január 17. Vasárnap 
         Budapest, Hűvösvölgy 
 
               Uj VK! volt Balázs kocsma 

1021 Szipka utca vége 
GPS: 47.542388099 , 18.9657229461 

Korábbi első rajt! 9:00 
 

    KIÍRÁS ÉS ÉRTESÍTŐ 
 

Rendező: A BTFSZ megbízásából a Silvanus Sportegyesület. 

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

Versenybíróság:  
Elnök:   Hegedűs Béla        Pályakitűzők: Bozán György és Scultéty Márton 
Versenyforma: Nyílt tájékozódási futó emlékverseny, amelyen a pályák a rajt előtt nyilvánosak. 

Versenyközpont: Balázs kocsma kihűlt helye mellett, 1021 Szipka utca vége,  

GPS: 47.542388099 , 18.9657229461 

(Ez az a kis utca ami végén a híd van a rajt elött pár méterrel) 

Megközelíthető a 61-es villamossal és a 29-es busszal. Autóval az „alsó” P+R parkolót érdemes választani! 

Időmérés: A versenyen a SPORTident rendszert használjuk. 

Nevezés: Előnevezés az https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/ripszam-ev-2021 linken lehetséges 
január 16 éjfélig térkép igényléssel január 14 éjfélig.  

A térkép ára: hosszú pálya A3-as, ára: 500 Ft. Rövid és mini pálya A4-es, ára: 250 Ft 
A rövidebb pályák MapRun-nal is teljesíthetők! 
A jelentkezés a versenyközpontban, 8:45-től. Nevezési díj nincs. Név és dugóka regisztráció a helyszínen is 

lehetséges. Dugóka bérlés 300 Ft/fő. Egyesületen kívüli indulóktól letétet kérünk a bérléshez (10 000 Ft vagy 
arcképes igazolvány). Öltözési lehetőség a vírushelyzet miatt központilag nem biztosítható. A célban hagyott 
holmikért felelősséget nem vállunk!  

Megemlékezés: Idén elmarad! 

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

Térkép:  Aki 14.én éjfélig a nevezéskor jelezte, hogy kér térképet, azt a jelentkezéskor veheti át. A pályák 
megegyeznek a 2020 évi pályáival. 

Pályák, kategóriák: 
 Hosszú pálya: Légvonalban 7,3 km, 5 ellenőrzőponttal. A tényleges táv 9,7-10,8 km, a szint 380-495 m .  
 Rövid pálya: Légvonalban 4,6 km, 5 ellenőrzőponttal. A tényleges táv 6,2-6,8 km, a szint 220-270 m. 

Mini pálya: Légvonalban 2,8 km, 3 ellenőrzőponttal. A tényleges táv 3,2-3,8 km, a szint 160-190 m. 
 A pályákat a versenyközpontban kifüggesztjük. Mindhárom pályán nemek szerinti bontásban tesszük közzé 

az eredménylistát az MTFSZ-honlapon a versenyt követően.  Eredményhirdetést nem tartunk. 

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

Egyebek: 
 Az emlékversenyen mindenki saját felelősségére indul! 
 A versenyt a vírushelyzethez igazodva, a mostanában alkalmazott egyszerűsített formában rendezzük meg.  

Jó versenyzést kíván az MTFSZ, BTFSZ és Silvanus SE 
 

 
 
 


