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VÁLTOZÁSOK  
a 2020 decemberében kiadott Bulletin 1-hez képest
-    Június 1-ig történő lemondás esetén a teljes nevezési díjat (bankköltség levonásával) 
    visszatéríti a rendezőség.

- Az esemény megrendezésre kerül a nevezők számától függetlenül, tehát nincs 
    minimális létszámkorlát.
-  Amennyiben mégis törölni kell a versenyt, úgy a teljes nevezési díjat (bankköltség 
    levonásával) visszatéríti a rendezőség.

- A lemondások miatt visszatérítendő díjakat július 15. után fogja visszautalni a 
    rendezőség.
-   Frissült az edzéslehetőségek listája.
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Tabáni Spartacus Sport és 
Környezetvédő Egyesület 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség

Szervezőbizottság elnöke: Lengyel Ádám
Cím: Tabáni Spartacus SKE (WMOC 2021), 1013 Budapest, Attila út 2. 
Telefon: +36 70 / 644 7340
Honlap: https://wmoc2021.hu 
Eventor (nevezési) felület: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
Email: info@wmoc2021.hu

IOF ellenőrző bíró: Jari KYMÄLÄINEN (FIN)
Hazai ellenőrző bíró: Less Áron 
Hazai ellenőrző bíró asszisztense: Miháczi Zoltán 

ELLENŐRZŐ BÍRÓK

SZERVEZŐBIZOTTSÁG

RENDEZŐ

A TÉRSÉG ISMERTETÉSE
SZÉKESFEHÉRVÁR

Székesfehérvár 97 ezer lakossal (2019) Magyarország 
9. legnagyobb városa. Budapesttől távolsága 60 km 
(autópályán 45 perc). A városnak fontos szerepe volt 
a középkorban, királyi rezidenciaként és az ország 
fővárosaként. Magyarország első királyát, I. (Szent) 
Istvánt is itt koronázták meg és itt is temették el. Élő 
tradícióként épült a 20. században a város szélén a 
Bory vár, amely látogatókat is fogad. Székesfehérvár 
jelentős sportközpont is.

VELENCE

Velence egy kisváros és üdülőközpont 5500 lakossal 
a Velencei-tó ÉK-i végében, a Velencei-hegység 
lábánál. A fő látnivaló maga a tó, az ország 3. 
legnagyobb tava, mely 26 km2-en terül el. Európa 
egyik legmelegebb tava, az augusztusi átlag 
vízhőmérséklet 26°C (az átlagos vízmélység 1,5 m). 
Távolsága Budapesttől autópályán 47 km, csak bő fél 
óra.

https://wmoc2021.hu
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
mailto: info@wmoc2021.hu
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A versenyközpont a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban, Velencén 
(Ország út 19. - 47,242581, 18,647742) lesz. Az iskola 
nagy halljában történik majd a jelentkeztetés. A 
versenyközpont 2 perc autóútra van az M7-es autópálya 
legközelebbi kijáratától. A szabadstrand a Velencei-tó 
partján és a központi kemping csak 10 perc sétára van 
a versenyközponttól. A legtöbb versenyközpont által 
nyújtott szolgáltatás online is elérhető lesz a COVID-19 
járvány miatt.

VERSENYKÖZPONT

VERSENYSZABÁLYOK
A verseny szervezése az IOF tájékozódási futó szakágának versenyszabályzata és a 
WMOC 2021 évi szabályai szerint történik.

VERSENYPROGRAM

Dátum Program Helyszín

08.05 (csüt.) Versenyközpont kinyit, jelentkezés Velence

08.06 (pén.) Jelentkezés, sprint terepbemutató Velence / 
Székesfehérvár

08.07 (szo.) Rövidtáv selejtező (SQ) Budaörs

08.08 (vas.) Rövidtáv döntő (SF), megnyitó ünnepség Székesfehérvár

08.09 (hét.) Pihenőnap, erdei terepbemutató Velencei-hegység

08.10 (kedd) Erdei selejtező (FQ) Pákozd

08.11 (sze.) Középtáv döntő (MF) Pákozd

08.12 (csüt.) Pihenőnap, hosszútáv terepbemutató Velencei-hegység

08.13 (pén.) Hosszútáv döntő (LF), záróünnepség Lovasberény

08.14 (szo.) Hazautazás —
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ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

UTAZÁSI TÁVOLSÁGOK AUTÓVAL A FŐ SZÁLLÁSHELYEKTŐL

Velencei-tó Székesfehér-
vár

Budapest (0 
km kő) Balaton

Velence 
(versenyközpont) 1 km / 5 p. 21 km / 20 p. 46 km / 35 p. 48 km / 35 p.

Budaörs
(sprint selejtező - 

SQ)
39 km / 30 p. 56 km / 45 p. 10 km / 15 p. 83 km / 55 p.

Székesfehérvár 
(sprint döntő - SF) 22 km / 25 p. 2 km / 5 p. 65 km / 55 p. 33 km / 30 p.

Pákozd (erdei 
selejtező, középtáv 

döntő - FQ, MF)
24 km / 25 p. 10 km / 20 p. 66 km / 55 p. 45 km / 35 p.

Lovasberény 
(hosszútáv döntő - 

LF)
10 km / 15 p. 28 km / 35 p. 53 km / 50 p. 63 km / 50 p.
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GYŐZTES IDŐK (az IOF versenyszabályzatának megfelelően)

Kat SQ+SF FQ MF LF Kat SQ+SF FQ MF LF Szül év
M35 12-15 50 30-35 70 W35 12-15 40 30-35 55 -1986
M40 12-15 50 30-35 65 W40 12-15 40 30-35 50 -198
M45 12-15 45 25-30 60 W45 12-15 35 25-30 45 -1976
M50 12-15 45 25-30 55 W50 12-15 35 25-30 45 -1971
M55 12-15 40 25-30 50 W55 12-15 35 25-30 45 -1966
M60 12-15 40 25-30 50 W60 12-15 35 25-30 45 -1961
M65 12-15 40 25-30 50 W65 12-15 35 25-30 45 -1956
M70 12-15 40 25-30 50 W70 12-15 35 25-30 45 -1951
M75 12-15 40 25-30 50 W75 12-15 35 25-30 45 -1946
M80 12-15 40 25-30 50 W80 12-15 35 25-30 45 -1941
M85 12-15 40 25-30 50 W85 12-15 35 25-30 45 -1936
M90 12-15 40 25-30 50 W90 12-15 35 25-30 45 -1931
M95 12-15 40 25-30 50 W95 12-15 35 25-30 45 -1926
M100 12-15 40 25-30 50 W100 12-15 35 25-30 45 -1921

DÍJAZÁS

Kat = Kategória
SQ = Rövidtáv selejtező – győztes idő percben
SF = Rövidtáv döntő – győztes idő percben
FQ =Erdei selejtező – győztes idő percben
MF = Középtáv döntő – győztes idő percben
LF = Hosszútáv döntő – győztes idő percben
Szül év = az adott kategóriában a megadott 
évben vagy korábban születettek indulhatnak

Az első 3 helyezett valamennyi kategória A döntőjében.

VERSENYFORMA
A Szenior Világbajnokság rövidtávú versenye ismertetjük selejtezőből és döntőből, 
erdei versenyei pedig erdei selejtezőből, középtávú és hosszútávú döntőből állnak. 
A döntőbe jutás az IOF 2021. évi versenyszabályzatának megfelelően fog történni. A 
részleteket a 2. bulletinben és a honlapon (https://wmoc2021.hu) ismertetjük.

https://wmoc2021.hu
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Térkép: ISSprOM 2019 szabvány szerint, 1:4000 / 1:3000 méretarányban és 2,5 
méteres alapszintközzel készül. 2018-ban készült korábbi térkép elérhető a honlapon 
(https://wmoc2021.hu). Új térkép 2021 februárjában készül, júliusi felülvizsgálattal.

TEREP ÉS TÉRKÉP
RÖVIDTÁV SELEJTEZŐ FUTAM – 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.

https://wmoc2021.hu
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Térkép: ISSprOM 2019 szabvány szerint, 1:4000 / 1:3000 méretarányban és 2,5 
méteres alapszintközzel készül. 2015-ben készült korábbi térkép elérhető a honlapon 
(https://wmoc2021.hu). Új térkép 2021 februárjában készül, júliusi felülvizsgálattal.

RÖVIDTÁV DÖNTŐ FUTAM – 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.

https://wmoc2021.hu
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Térkép: ISOM 2017-2 szabvány szerint, 1:10000 / 1:7500 méretarányban, 5 méteres 
alapszintközzel készült. 1991-ben készült korábbi tájfutó térkép és 2019-es tájkerékpár 
térkép elérhető a honlapon (https://wmoc2021.hu). A térkép új helyesbítéssel 2020 
március–augusztus között készült, 2021 májusában felülvizsgálva.

ERDEI SELEJTEZŐ FUTAM – PÁKOZD

Dombvidéki terület mérsékelt szintekkel, 150–240 m közötti tszf. magassággal, sok 
eróziós völggyel, kis dombokkal és gödrökkel. Többnyire tölgy- és akácerdő, részben 
pedig nyílt terület elszórtan bozótosokkal és bokrokkal. Az erdős területeken sok 
helyen van gyakran sűrű aljnövényzet. Számos 1-2 méteres gránitszikla fordul elő 
a terepen, de akad 10 méteres is. A nyílt területeken az altalaj általában kemény 
gránitfelszín. A talaj szilárd, mocsár nincs. A futhatóság és a láthatóság az erdős 
részen mérsékelt, a nyílt területeken kiváló. Az úthálózat gyér.

https://wmoc2021.hu
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Térkép: ISOM 2017-2 szabvány szerint, 1:10000 / 1:7500 méretarányban, 5 méteres 
alapszintközzel készült. 1991-ben készült korábbi tájfutó térkép és 2019-es tájkerékpár 
térkép elérhető a honlapon (https://wmoc2021.hu). A térkép új helyesbítéssel 2020 
március–augusztus között készült, 2021 májusában felülvizsgálva.

KÖZÉPTÁV DÖNTŐ FUTAM – PÁKOZD

Dombvidéki terület mérsékelt szintekkel, 150–240 m közötti tszf. magassággal, sok 
eróziós völggyel, kis dombokkal és gödrökkel. Többnyire nyílt terület, elszórtan 
bozótosokkal és bokrokkal, kisebb bozótos erdőkkel a nyílt területek között. A hosszabb 
pályák tölgyerdőket is érintenek. Az erdős részeken több helyen van aljnövényzet, 
a nyílt területek aljnövényzet-mentesek. Számos 1-2 méteres gránitszikla található 
a terepen. A nyílt területeken kemény gránitfelszín a jellemző. A talaj szilárd, nincs 
mocsár. A futhatóság a legtöbb területen kiváló, az erdős részeken rosszabb. A 
láthatóság változó. Az úthálózat gyér.

https://wmoc2021.hu
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Térkép: ISOM 2017-2 szabvány szerint, 1:10000 / 1:7500 méretarányban, 5 méteres 
alapszintközzel készült. 1996-ban és 1998-ban készült korábbi tájfutó térkép és 
2019-es tájkerékpár térkép elérhető a honlapon (https://wmoc2021.hu). A térkép új 
helyesbítéssel 2020 március–augusztus között készült, 2021 májusában felülvizsgálva.

HOSSZÚTÁV DÖNTŐ FUTAM – LOVASBERÉNY
Dombvidéki terület 200–350 m közötti tszf. magassággal. A meredekebb részek 
a célterülettől távolabb találhatók. A területet az erózió részben felszabdalta, 
itt mélyebbek a völgyek. Előfordulnak kisebb dombok és gödrök is. A növényzet 
jellemzően tölgyerdő, néhol bozótosabb részekkel. Kevés a nyílt terület, az erdős 
részek a jellemzőbbek, kevés az aljnövényzet. Több 1-3 méteres gránittömb 
is található a terület egy részén. A meredek völgyoldalak sziklásak, de a terület 
legnagyobb részén nincsenek sziklák. A talaj szilárd,  mocsár csak a mély völgyek 
alján lehet. A futhatóság többnyire korlátozott, ideális útvonalválasztós átmenetek 
kitűzéséhez. A célterülethez közel különösen jó a futhatóság. A láthatóság többnyire 
korlátozott, jobb a meredek domboldalakon és a célterület közelében. Az úthálózat 
átlagos sűrűségű.

https://wmoc2021.hu


11WMOC 2021 - BULLETIN 1.5

PONTÉRINTÉS ÉS IDŐMÉRÉS
A versenyen a SPORTident elektronikus pontérintési rendszer 
lesz használatban. Érintésmentes mód (Air+) aktiválva lesz 
a hagyományos SPORTident pontérintés mellett. Mind a 
hagyományos, mind a SIAC-dugókák használhatók lesznek.  A SIAC 
bérleti igényt nevezéskor az Eventor rendszeren lehet jelezni, a 

TILTOTT TERÜLETEK ÉS KORÁBBI TÉRKÉPEK
A tiltott területek és a versenyterületekről készült korábbi térképek a verseny hon-
lapján megtalálhatók: http://wmoc2021.hu/embargoedareas/

bérleti díj az egész WMOC-hétre 15 euró előzetes igénylés esetén. A helyszínen is 
bérelhető SIAC dugóka futamonként 5 euróért, az egész WMOC-ra pedig 20 euróért.

Hagyományos, 8-as verziójú, dugókák is bérelhetők a rendezőktől. A bérleti igényt 
ebben az esetben is nevezéskor, az Eventor rendszeren keresztül lehet leadni. A 
bérleti díj az egész WMOC-hétre 5 euró előzetes jelentkezés esetén. A helyszínen 
futamonként 2 euró, az egész WMOC-hétre pedig 10 euró a bérleti díj.

RUHÁZAT

ANTI-DOPPING

Nincs külön megszorítás a ruházatot illetően. Rövidnadrág használata nem ajánlott 
az erdei versenyeken (erdei selejtező, középtáv és hosszútáv döntő). Szöges cipő 
nem használható a rövidtávú selejtező és döntő futamokon.

A dopping szigorúan tilos. Az IOF doppingszabályait alkalmazzuk, ezek az alábbi 
honlapon olvashatók: https://orienteering.sport/iof/anti-doping/

NEVEZÉSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK

Nevezés 2020. december 17-től, kizárólag az IOF Eventor rendszeren keresztül 
történhet. A jelentkezési útmutató angol nyelven elérhető az IOF Eventor 
weboldalán, de kérdés esetén az info@wmoc2021.hu e-mail címen is segítünk. 
Külön is lehet nevezni a rövidtávú, illetve az erdei versenyekre.

A nevezés csak a fizetési tranzakció elindításakor válik érvényessé. A nevezés 
érvényességét az Eventor-ban vissza is igazoljuk. A tranzakció elindítása és a 
nevezés visszaigazolása között több nap is eltelhet, különösen a nevezési határidők 
környékén. Ilyen esetekben a tranzakció indításának időpontja lesz a mérvadó a 
nevezési díjkategória megállapításánál.

http://wmoc2021.hu/embargoedareas/
https://orienteering.sport/iof/anti-doping/
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
mailto: info@wmoc2021.hu
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NEVEZÉSI DÍJAK

Határidő Csak rövidtávú 
futamok

Csak erdei 
futamok

Minden futam 
(rövidtávú és erdei)

1 2021. május 3. 100 EUR 110 EUR 140 EUR

2 2021. június 1. 120 EUR 130 EUR 160 EUR

3 2021. július 12. 150 EUR 160 EUR 190 EUR

MÓDOSÍTÁS ÉS KÉSŐI NEVEZÉS

NEVEZÉSEK LEMONDÁSA

A módosítások 2021. július 12-ig ingyenesek, július 13-tól díjuk 10 euró. Július 13-tól 
nevezés csak korlátozott számban, a rajtlista üres helyeire lehetséges.

A nevezés az Eventor nevezési rendszerben 2021. július 12-én közép-európai idő 
szerint 23:59:59-kor zárul (GMT+2). Későbbi nevezéseket (30 euró pótdíj mellett) 
csak az alábbi e-mail címen tudunk fogadni: info@wmoc2021.hu.

2021. június 1-ig – 100% visszatérítés 
2021. július 12-ig – 50% visszatérítés
2021. július 12 után – visszatérítés nem lehetséges.

A rendezőség fenntartja a jogot a WMOC 2021 törlésére az alábbi körülmények esetén:
• nem lehet biztosítani a megfelelő biztonságot a versenyzők és a rendezők  
 részére (pl. a vírushelyzet miatt); 
• a magyar kormányzati szervek tiltása esetén.

Megkérjük a magyar versenyengedéllyel rendelkezőket, hogy az Eventorban fizetési 
opcióként a banki átutalást (bank transfer) válasszák. Ezután lépjenek kapcsolatba a 
Rendezőkkel az info@wmoc2021.hu e-mail címen, ahol pontos információkat adunk a 
forintban történő átutalásról és a hozzá tartozó forint bankszámláról.

KORONAVÍRUS (COVID-19) JÁRVÁNYÜGYI HELYZET 
A WMOC 2021 honlap COVID-19 oldala 2021 márciusától lesz elérhető. Havonta 
kétszer, illetve valamennyi határidő előtt egy héttel lesz frissítve.

Hivatalos naprakész átfogó információk a magyarországi aktuális koronavírus-
helyzetről az alábbi honlapon érhetők el: https://koronavirus.gov.hu/

Amennyiben a verseny törlésre kerül, úgy a rendezőség a teljes nevezési díjat 
(bankköltség levonásával) visszautalja.
A lemondások miatt visszatérítendő díjakat július 15. után fogja visszautalni a 
rendezőség.

mailto: info@wmoc2021.hu
mailto: info@wmoc2021.hu
https://koronavirus.gov.hu/
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EDZÉSLEHETŐSÉGEK
A Szenior Világbajnokság előtt, ahhoz hasonló terepeken 
rendezendő versenyekről a  https://wmoc2021.hu oldalon 
adunk listát, az adott verseny linkjével.

KÍSÉRŐVERSENY
A WMOC 2021 Tour a Szenior VB-vel párhuzamosan szervezett kísérőverseny M10/
W10 – M21/W21, valamint számos nyílt kategóriában. Kiírása 2021. február 15-től 
lesz elérhető a https://wmoc2021.hu honlapon.

SZÁLLÁS
Számos lehetőség van a Versenyközpont környékén. 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 lesz lehetőség kemping és kollégiumi szállás foglalására is a 
későbbiekben.

SZÁLLÍTÁS
A rövidtávú futamokra és a terepbemutatóra nem lesz szervezett szállítás, mivel a 
helyszínek tömegközlekedéssel könnyen elérhetők.

A Hungária Kupát a Káldi Természetjáró és Tájékozódási 
Futó SE rendezi 2021. június 30. és 2021. július 4. között, 
Csór környékén, hasonló terepen. A verseny programja egy 
várpalotai sprint futamot is tartalmaz.

Hasonló terepek térképei egyéni edzések céljából 
beszerezhetők a Rendezőségtől, érdeklődni az  
info@wmoc2021.hu e-mail címen lehet. A Rendezőség nem 
gondoskodik pályákról és felvezetésről, csak a térképet 
tudjuk biztosítani.

Az erdei terepbemutatóra, selejtezőre, valamint a közép- és hosszútávú 
döntőre Székesfehérvárról és más környező településekről indulnak 
autóbuszok (a pontos helyszíneket később adjuk meg). A buszokra jegyek 2021 
márciusától lesznek elérhetők a Well Travel Budapest honlapján. Foglalni a   
https://welltravel.hu/booking/orienteering2021 honlapon, vagy a services@
wmoc2021.hu e-mail címen keresztül lehet.

https://wmoc2021.hu
https://wmoc2021.hu
https://welltravel.hu/booking/orienteering2021
https://welltravel.hu/booking/orienteering2021
mailto: services@wmoc2021.hu
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PARKOLÁS
Saját járművel történő utazás esetén csak az erdei futamokon lesz parkolási díj, a 
rövidtávú futamokon nem.

A versenyzők részvétele a Szenior Világbajnokságon saját felelősségre történik. A 
rendezőség személyre szóló balesetbiztosítás megkötését ajánlja.

BIZTOSÍTÁS

GYERMEKMEGŐRZÉS, ÉRTÉKMEGŐRZÉS
A verseny alatt értékmegőrzőt és óvodát üzemeltetünk. Az óvodában 3–9 éves 
(szobatiszta) gyerekek felügyeletét vállaljuk. Az óvodával kapcsolatban további 
információkat e-mailben tudunk adni (info@wmoc2021.hu).

Az erdei futamokon a parkolási díj személyautók és lakókocsik részére a teljes WMOC-
hétre az Eventor nevezési rendszeren keresztül megrendelve 20 euró 2021. július 
12-ig, 30 euró a Versenyközpontban és 50 euró a helyszínen, parkoláskor. Buszok 
(25 személy fölött) díja az egész hétre az Eventoron nevezési rendszeren keresztül 
megrendelve 60 euró előrendeléskor.

Megkérjük a magyar versenyzőket, hogy 
váltsák meg előre parkolási jegyüket, 
mivel a forintban történő fizetést csak 
előzetes igénylés esetén tudjuk biztosítani. 
Ezzel kapcsolatos információkat is az  
info@wmoc2021.hu e-mail címen lehet 
kérni. A nevezési díj fizetésekor ennek 
fizetési módjáról is információt adunk.

További információk a  
https://wmoc2021.hu oldalon érhetőek el.

BULLETIN 2
2021. július 19-én jelenik meg.
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy jelen bulletin nem a verseny hivatalos 
bulletinje, a nemzetközi versenyszabályzat alapján az angol nyelvű számít annak. 
Emiatt az angol nyelvű bulletintől való bármilyen eltérés esetén annak tartalma a 
mérvadó.
Bízunk benne, hogy minél több magyar induló is megméretteti magát a 2021-es 
Szenior Világbajnokságon, ami 10 év után lesz ismét Magyarországon. Használjátok 
ki a lehetőséget!

TALÁLKOZZUNK VELENCÉN!
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