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2021. augusztus 7–13. Budaörs, Székesfehérvár, Velencei-hegység

Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület

Elnök:  Divin Péter
Titkár: Kedl Ildikó – info@wmoc2021.hu 

VERSENYBÍRÓSÁG

RENDEZŐ

A VERSENY IDEJE ÉS HELYE

WMOC TOUR 2021
VERSENYKIÍRÁS

Dátum Pályakitűző Ellenőrző bíró

1. nap 2021.08.07. (szo.) Liszka Krisztián Miháczi Zoltán

2. nap 2021.08.08. (vas.) Forrai Gábor, Forrai Miklós Molnár Péter, Szabó 
András

3. nap 2021.08.10. (kedd) Tálas József, Tálas Soma Gyulai Zoltán

4. nap 2021.08.11. (sze.) Bakó Áron Miháczi Zoltán

5. nap 2021.08.13. (pén.) Sulyok Ábel Spiegl János

VERSENYKÖZPONT
Velence, Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium 
Cím: 2481 Velence, Ország út 19. 
GPS: 47.241763, 18.648279

 VERSENY MEGHATÁROZÁSA
Ötnapos, nappali, egyéni nemzetközi verseny, összetett értékeléssel. A verseny 
egyik futama sem rangsoroló.

mailto:info@wmoc2021.hu
https://www.google.hu/maps/place/Dr.+Entz+Ferenc+Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi+Szakgimn%C3%A1zium,+Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola,+%C3%A9s+Koll%C3%A9gium/@47.2418076,18.6480859,20z/data=!4m5!3m4!1s0x476a011681b8acb1:0x3465ef2f670852d6!8m2!3d47.2417954!4d18.648429
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HELYSZÍNEK

VERSENYPROGRAM

Dátum "0" idő Helyszín Versenytáv
augusztus 7. szombat 13:00 Budaörs rövidtáv
augusztus 8. vasárnap 13:00 Székesfehérvár rövidtáv
augusztus 10. kedd 13:00 Pákozd hosszútáv
augusztus 11. szerda 13:00 Pákozd középtáv
augusztus 13. péntek 13:00 Lovasberény hosszútáv

Kattints a térképre további részletekért.

KATEGÓRIÁK
M/W 10C, 10CK, 12C, 14B, 14C, 15-18C, 16B, 18B, 20A, 21A, 21Br, 21C, 
T8, T5, T3 (Nyílt technikás), OB (Nyílt kezdő), OCK (Nyílt kísérős)

T8, T5 és T3 kategóriák esetében a 8, 5, 3 számok a hosszútávú futamokon a pályák 
várható hosszát jelölik kilométerben, mindegyik „A” nehézségi szintű.
Kevés nevezés esetén a kategória összevonás lehetőségét fenntartjuk.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TtgXda1PCvY9494Jpsx4xICAmBZl8woO&ll=47.32392128638466%2C18.830122650000014&z=7
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TEREPLEÍRÁS
Budaörs: 30% park és 70% beépített terület, 
lakótelepi házak, kisebb lakóépületek, 
kis boltok, parkok és iskolák. Az épületek 
elhelyezkedése rendszertelen, az iskolák 
udvarai, sportpályái stb. jó tájékozódási 
feladatot jelentenek. Kevés szint van a 
pályákban, gyér autóforgalom várható. 

Székesfehérvár: Az ősi magyar koronázási 
város belvárosi területe, 10% parkkal és 90% 
beépített területtel. Tipikus óváros, kisebb 
és nagyobb átjárókkal, kis parkokkal és 
kevés lakótelepi épülettel. Néhány udvart 
megnyitunk a WMOC rövidtávú döntőjére. 
Az átjárók rendszertelenül helyezkednek 
el, a szintkülönbség a pályákon elenyésző. 
A versenyterületen az utak le lesznek 
zárva, de minimális autóforgalom lehet a 
Belvárosban.

Erdei futamok: A közép-, illetve hosszútávú versenyszámok terepeit elsősorban gránit 
sziklaformák, mély völgyek, gyorsan változó futhatóság, nagy területű nyílt erdők 
és sűrű bozótlabirintusok jellemzik. Az ingókői terepen legutóbb 2007-ben, míg a 
meleg-hegyi terepen 1998-ban (Hosszútávú OB) rendeztek tájfutó versenyt, így a 
térképek új helyesbítéssel, lézerszkennelt alapról készülnek.
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PARKOLÁSI DÍJ
Az erdei napokon parkolódíjat szedünk. Ezeket előre javasoljuk megváltani a nagyobb 
magyar kupaversenyek és országos bajnokságok valamelyikén a Tabáni Spartacus SKE 
sátránál.

TÉRKÉPEK
Rövidtávú futamok:
2021-ben helyesbített, M=1:4 000 / 2,5 m.

Közép-, illetve hosszútávú futamok:
2020-21-ben helyesbített, M=1:10 000 / 5 m és 1:7500 / 5 m.

Az erdei térképek lézerszkennelt alapról készülnek.
A térképkivágatok minden versenynapon megegyeznek az aznapi WMOC futam 
térképkivágatával.

DÍJAZÁS
Az öt nap összesített időeredménye alapján minden kategória 1-3. helyezettjének 
érem, győztesének tárgyjutalom. Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt!

NEVEZÉS
OrienteeringOnline nevezési rendszeren keresztül, vagy e-mailen:
info@wmoc2021.hu 
Az e-mailen érkező nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk.
Amennyiben ez nem történik meg, kérjük a nevezés megismétlését!

NEVEZÉSI HATÁRIDŐK, DÍJAK

Nevezési 
határidők

M/W -14 M/W 15-21 Nyílt
1 nap 5 nap 1 nap 5 nap 1 nap 5 nap

2021.05.03-ig
Fizetési határidő:

2021.05.15.
2 500 Ft 10 500 Ft 3 500 Ft 16 000 Ft 2 500 Ft 10 500 Ft

2021.07.10-ig
Fizetési határidő:

2021.07.20.
3 000 Ft 12 500 Ft 4 000 Ft 18 000 Ft 3 000 Ft 12 500 Ft

2021.07.10. után
Helyszíni fizetés 3 500 Ft 14 500 Ft 4 500 Ft 20 000 Ft 3 500 Ft 14 500 Ft

Nevezési díj azon versenyzőknek, akik nem rendelkeznek MTFSz 2021. évi 
versenyengedéllyel:

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=5081&fbclid=IwAR3r7szAiJtbCs59GGOVc59Wswx3Bz2a3jPOuM1BmyXGWQLDKt6BoOz3Z4M
mailto:info@wmoc2021.hu
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Átutalással előre vagy készpénzben a helyszínen.
Számlaszám: MagNet Bank 16200199-11527224
Kedvezményezett neve: Tabáni Spartacus SKE

Az első, illetve második nevezési határidő után 2 napon belül közzétesszük a 
fizetési listát az MTFSz Adatbankban, illetve az OrienteeringOnline-on, melyet 
mindenki leellenőrizhet.

2021. 05. 10-én az első nevezési határidő után, illetve 2021.07.16-án a második 
nevezési határidő után kiállítjuk a korrigált fizetési lista alapján minden egyesület 
nevére a számlát.

Ezután arra kérünk minden egyesületet, hogy a nevezési díját egyben utalja 
át a fent megjelölt határidőkig, a kiállított számla alapján! A kedvezményes 
nevezési díjak csak akkor érvényesek, ha a leadott nevezés mellett az utalás is 
megérkezik a fent megjelölt határidőig.

Egyéni fizetés esetén számlát csak a számlatulajdonos részére tudunk kiállítani, 
abban az esetben is, ha több nevezést fizetnek a számláról.

Utalás után a nevezés lemondására, pénz visszafizetésre már nincs lehetőség. 
Abban az esetben, ha új induló jelentkezik a versenyre (új nevezőként) és így 
kompenzálási lehetőség van, az természetesen megtörténik.

2021.07.10. éjfélt követően már csak helyszíni, készpénzes nevezésre és fizetésre 
van lehetőség, a helyszíni nevezési árakon.

FIZETÉS

2021. július 25. után nevezés csak az üres helyek erejéig lehetséges, illetve az 
5 nyílt kategóriába korlátlanul. 

Nevezési 
határidők

M/W -14 M/W 15-21 Nyílt
1 nap 5 nap 1 nap 5 nap 1 nap 5 nap

2021.05.03-ig
Fizetési határidő:

2021.05.15.
1 900 Ft 7 500 Ft 2 900 Ft 13 000 Ft 1 900 Ft 7 500 Ft

2021.07.10-ig
Fizetési határidő:

2021.07.20.
2 400 Ft 9 500 Ft 3 400 Ft 15 000 Ft 2 400 Ft 9 500 Ft

2021.07.10. után
Helyszíni fizetés 2 900 Ft 11 500 Ft 3 900 Ft 17 000 Ft 2 900 Ft 11 500 Ft

Nevezési díj azon versenyzőknek, akik rendelkeznek MTFSz 2021. évi 
versenyengedéllyel:
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EGYÉB
- A verseny a 2021. évi Szenior Világbajnokság hivatalos kísérőversenye.
- Minden versenynapon a célterületen, illetve annak közelében gyermekversenyt
rendezünk.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZŐSÉG!

SZÁLLÁSOK
A Rendezőség hivatalos partnere a Well Travel Budapest utazási iroda. 
A hivatalos foglalási oldalukon lehet velük kapcsolatba lépni a 
https://welltravel.hu/booking/orienteering2021 honlapon vagy a  
services@wmoc2021.hu e-mail címen keresztül. A foglalható szállások listája 
folyamatosan bővülni fog a versenyig, a jelenleg elérhető magasabb kategóriájú 
szállások mellett lehetőség lesz kemping és kollégiumi szállás foglalására is a 
későbbiekben, várhatóan április elején.

- Minden versenynapon a célban állandó felügyelettel óvodát működtetünk, a verseny
teljes ideje alatt.

- A versenyt SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel bonyolítjuk le, az
Air+ üzemmód mindegyik versenynapon aktiválva lesz. Akik nem rendelkeznek
saját dugókával, a helyszínen bérelhetnek, ennek bérleti díja 300 Ft/nap (a 14 év
alattiaknak minden kategóriában ingyenes). Air+ dugóka is bérelhető lesz, ennek
bérleti díja 600 Ft/nap.

- A versenyen a COVID-19 járvány miatt lehetséges, hogy különleges egészségügyi
szabályok és figyelmeztetések lesznek érvényben, melyekről a versenyértesítőben
teszünk közzé részletes tájékoztatót.

- A célban mindegyik nap több büfé üzemel, hideg-meleg ételekkel.
- A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a verseny elnökének engedélyével

lehetséges!
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
- A környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítunk. Zöldüljön a zöld sport!

- A versenyértesítő várható megjelenése: 2021. augusztus 1.

https://welltravel.hu/booking/orienteering2021
mailto:services@wmoc2021.hu

