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A dokumentum eredeti nyelve angol. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a verseny hivatalos értesítője az angol 

nyelvű Bulletin 2, bárminemű eltérés esetén az angol nyelvű 

dokumentum a mérvadó! 
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Rendezőség 

Védnökök 
Zoltán TESSELY – Országgyűlési képviselő  

Krisztián MOLNÁR – Fejér megyei közgyűlés elnöke  

András CSER-PALKOVICS – Székesfehérvár polgármestere 

Szabolcs ILLÉS – Csákvár polgármestere 

Balázs KOVÁCS – Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnöke 

Rendező szerv 
Az Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő 

Egyesület. 

Szervezőbizottság 
Versenyelnök Ádám LENGYEL 

Elnökhelyettes (PR) Béla SCHNEIDER 

Elnökhelyettes (engedélyek, logisztika)  István BUJDOSÓ 

Elnökhelyettes (térkép) Zsófia SÁRKÖZY 

Versenyiroda vezetője Ildikó HENTES 

Versenyigazgató Viktor MORANDINI 

IT Sándor AMBRUS 

Kísérőverseny elnöke Péter DIVIN 

Önkéntesek Eszter LISZKA 

Rajtfelelős Attila HORVÁTH 

Célfelelős Gábor KLEMENT & Zoltán GYALOG 

Marketing Nóra WEICHINGER & Dániel PEREGI 

Terepbemutató Mihály ORMAY 

Fenntarthatóság Dorottya HAJNAL & Angyalka KÖTÉL 

Honlap Bálint ZAI 

Felvezetésvezető Zoltán DÉNES & Viktor MORANDINI 

Parkoltatás József NAGY 

Szpíker Zoltán SZLÁVIK 

Térképkészítők 
Térképfelelős Ábel SULYOK 

Székesfehérvár (Rövidtáv terepek) Gábor FORRAI, Miklós FORRAI 

Pákozd (Középtáv döntő) Tibor ERDÉLYI, Gábor FORRAI, Miklós FORRAI, 

Ábel SULYOK 

Csákvár (Erdei selejtező, hosszútáv döntő) Áron BAKÓ, Zoltán DÉNES, Gábor FORRAI,  

Miklós FORRAI, János SŐTÉR, Ábel SULYOK 

Pályakitűzők 
Rövidtáv selejtező Krisztián LISZKA 

Rövidtáv döntő Miklós FORRAI, Gábor FORRAI 

Erdei selejtező József TÁLAS, Soma TÁLAS 

Középtáv döntő Áron BAKÓ, Zsófia SÁRKÖZY 

Hosszútáv döntő Dávid PEREGI, Mihály ORMAY 



4 
 

Ellenőrzőbírók 
IOF ellenőrzőbíró (SEA) Jari KYMÄLÄINEN (FIN) 

Hazai ellenőrzőbíró Áron LESS (HUN) 

 Zoltán MIHÁCZI (HUN) 

Rövidtáv selejtező ellenőrzőbíró Zoltán MIHÁCZI 

Rövidtáv döntő ellenőrzőbíró Péter MOLNÁR, András SZABÓ 

Erdei selejtező ellenőrzőbíró Zoltán GYULAI 

Középtáv döntő ellenőrzőbíró Zoltán MIHÁCZI 

Hosszútáv döntő ellenőrzőbíró János SPIEGL 

IOF képviselők 
IOF Council képviselője László ZENTAI (HUN) 

IOF FootO Commission képviselője Unni STRAND KARLSEN (NOR) 

Zsűri 
Helge LANG PEDERSEN (DEN), Jozef POLLÁK (SVK), Unni STRAND KARLSEN (NOR) 

Kapcsolat 
Versenyiroda vezetője: Ildikó HENTES 

E-mail: info@wmoc2021.hu  

Telefon: +36 70 334 57 00 

Facebook Messenger: https://www.facebook.com/wmoc2021  

IOF Eventor: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098  

mailto:info@wmoc2021.hu
https://www.facebook.com/wmoc2021
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
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Program 
Csütörtök, 
augusztus 5. 

14:00-21:00 Versenyiroda nyitva, jelentkezés Velence 

Péntek, 
augusztus 6. 

09:00-21:00 
14:00-19:00 
09:00-19:00 

Versenyiroda nyitva, jelentkezés 
Technikai terepbemutató 
Terepbemutató - rövidtáv 

Velence 
Velence 
Székesfehérvár Strand 

Szombat, 
augusztus 7. 

10:00-13:00 
13:00-14:00 
18:00-20:00 

WMOC Rövidtáv selejtező 
WMOC Tour – 1. nap 
Versenyiroda nyitva 

Székesfehérvár-Észak 
Székesfehérvár-Észak 
Velence 

Vasárnap, 
augusztus 8. 

10:00-13:00 
13:00 
13:30 
13:00-14:00 
18:00-20:00 

WMOC Rövidtáv döntő 
Nyitóünnepség 
Eredményhirdetés, rövidtáv 
WMOC Tour – 2. nap 
Versenyiroda nyitva 

Székesfehérvár-Belváros 
Székesfehérvár-Belváros 
Székesfehérvár-Belváros 
Székesfehérvár-Belváros 
Velence 

Hétfő, 
augusztus 9. 

 
09:00-19:00 
 
16:00-20:00 

Pihenőnap 
Terepbemutató – erdei selejtező, 
középtáv döntő 
Versenyiroda nyitva, jelentkezés 

 
Pákozd, Ingó-kő 
 
Velence 

Kedd, 
augusztus 10. 

10:00-14:00 
13:00-15:00 
18:00-20:00 

WMOC Erdei selejtező 
WMOC Tour – 3. nap 
Versenyiroda nyitva 

Csákvár 
Csákvár 
Velence 

Szerda, 
augusztus 11. 

10:00-13:30 
13:30 
13:00-15:00 
18:00-20:00 

WMOC Középtáv döntő 
Eredményhirdetés, középtáv 
WMOC Tour – 4. nap 
Versenyiroda nyitva 

Székesfehérvár, Kégl-kastély 
Székesfehérvár, Kégl-kastély 
Székesfehérvár, Kégl-kastély 
Velence 

Csütörtök, 
augusztus 12. 

 
09:00-19:00 
18:00-20:00 

Pihenőnap 
Model Event – Long Final 
Versenyiroda nyitva 

 
Gánt 
Velence 

Péntek, 
augusztus 13. 

09:30-13:30 
13:30 
14:00 
13:00-15:00 
18:00-20:00 

WMOC Hosszútáv döntő 
Eredményhirdetés, hosszútáv 
Záróünnepség 
WMOC Tour – 5. nap 
Versenyiroda nyitva 

Csákvár 
Csákvár 
Csákvár 
Csákvár 
Velence 

Szombat, 
augusztus 14. 

08:00-11:00 Versenyiroda nyitva Velence 
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Áttekintő térkép 

 
 

Interaktív térkép: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=shari

ng  

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=sharing
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Versenyközpont, versenyiroda, jelentkezés 

Versenyközpont 
A versenyközpont a velencei Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskolában található. A versenyiroda 

szolgáltatásainak nagy része online is elérhető az esemény teljes ideje alatt. 

A versenyközpont címe: 2481 Velence, Ország út 19. 

GPS koordináták: 47.24258, 18.64774 

 

Versenyiroda 
A versenyirodában veheti fel mindenki a rajtcsomagját, mely a következő dolgokat tartalmazza: 

- Rajtszám 

- Bérelt dugóka 

- Előrendelt WMOC bozótruha 

- Terepbemutatók térképei (a hosszútáv terepbemutató kivételével) 

- Előrendelt parkolójegyek 

Jelentkezés 
Jelentkezni elsősorban a versenyközpontban lehet, Velencén. A rövidtáv és erdei selejtező napján az 

arénában is lehetőség van jelentkezésre és a rajtcsomag átvételére. 
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Nyitvatartási időben a versenyiroda a következő telefonszámon érhető el: +36 70 334 57 00 

Emellett e-mailen is mindig elérhető a versenyiroda, igyekszünk minden megkeresésre mihamarabb 

válaszolni: info@wmoc2021.hu 

Versenyiroda nyitvatartása: 

Csütörtök, 

augusztus 5. 
14:00-21:00 Velence (jelentkezés) 

Péntek, 

augusztus 6. 
09:00-21:00 Velence (jelentkezés) 

Szombat, 

augusztus 7. 

09:00-14:00 

18:00-20:00 

Rövidtáv selejtező aréna (jelentkezés) 

Velence 

Vasárnap, 

augusztus 8. 

09:00-14:30 

18:00-20:00 

Rövidtáv döntő aréna 

Velence 

Hétfő, 

augusztus 9. 
16:00-20:00 Velence (jelentkezés) 

Kedd, 

augusztus 10. 

09:00-15:00 

18:00-20:00 

Erdei selejtező aréna (jelentkezés) 

Velence 

Szerda, 

augusztus 11. 

09:00-15:00 

18:00-20:00 

Középtáv döntő aréna 

Velence 

Csütörtök, 

augusztus 12. 
18:00-20:00 Velence 

Péntek, 

augusztus 13. 

08:30-15:30 

18:00-20:00 

Hosszútáv döntő aréna 

Velence 

Szombat, 

augusztus 14. 
08:00-11:00 Velence 

Módosítás és utónevezés 
A WMOC utolsó nevezési határideje 2021. július 12-én volt. Utólagos nevezés csak az üres helyekre 

lehetséges. Utólagos nevezés e-mailben történhet a következő címen: info@wmoc2021.hu. 

A módosítások költsége 2021. július 13-tól 3000 Ft. 

A WMOC TOUR nevezés még nyitva van, ennek futamaira e-mailben vagy a versenyen is lehet még 

majd nevezni bármely versenynapon. 

Nevezés lemondása 
Az utolsó nevezési határidő, azaz 2021. július 12. után már nincs lehetőség a nevezési díj 

visszatérítésére lemondás esetén. 

  

mailto:info@wmoc2021.hu
mailto:info@wmoc2021.hu
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WMOC termékek 

Megnevezés Ár Megjegyzés 

Bozótfelső 15 750 Ft Csak korlátozott számban 

Technikai póló 5 250 Ft 5-féle színben 

Maszk 1 050 Ft Fehér 

Baseball sapka 2 450 Ft  

Fejpánt 2 800 Ft 2-féle színben, korlátozott számban 

Tájoló és dugóka tartó 1 400 Ft Korlátozott számban 

Üveg kulacs 1 400 Ft 3-féle színben 

Piknik takaró 10 500 Ft Korlátozott számban 

WMOC Air+ dugóka 23 500 Ft Korlátozott számban 

Fizetés csak készpénzben lehetséges! 
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Ünnepségek 

Nyitóünnepség – vasárnap, augusztus 8., 13:00-13:30 
A nyitóünnepségre a rövidtáv döntő arénájában kerül sor Székesfehérvár belvárosában (GPS: 

47.18970, 18.40798). A résztvevőket (versenyzőket, szervezőket és vendégeket) arra kérjük, hogy 12: 

50-kor gyülekezzenek az arénában. Először a résztvevő országok zászlós bevonulására kerül sor, majd 

rövid beszédek következnek rövid kulturális programmal kísérve. 

Eredményhirdetések 
A díjátadó ünnepségeket a három döntő napja után a megfelelő arénában tartjuk. Az IOF arany-, ezüst- 

és bronzérmet minden korcsoportban a férfiak és a nők három legjobb helyezettje kapja az A-

döntőben. Eredményhirdetés előtt minden helyezettet kérünk, hogy a színpad mellett gyülekezzen, 

erre a szpíkerek külön is felhívják majd a figyelmet. 

Bankett 
Központilag szervezett bankettre nem kerül sor. 

Záróünnepség – péntek, augusztus 13., 14:00-14:20 
A záróünnepséget a hosszútáv döntő után tartjuk, a csákvári arénában. Az IOF zászlóját átadjuk a 2022-

es Szenior Világbajnokság olasz szervezőinek. 
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Szállítás és szállás 

Szállítás 
Központi szállítás nem lesz. 

Parkolójegy 
Az előre megvásárolt (névre és rendszámra szóló) parkolójegyeket a rajtcsomagban adjuk majd át 

jelentkezéskor. Helyszínen is lehetőség van parkolójegy vásárlására. Ennek ára naponta 2000 Ft, vagy 

6000 Ft mindhárom erdei napra. A rövidtávú versenynapokra nem szükséges parkolójegyet váltani. 

Idős versenyzők szállítása M/W 85, 90 & 95 kategóriákban az erdei selejtezőn és hosszútáv 

döntőn 
A szervezők a M / W 85, 90 és 95 kategóriák versenyzői számára ingyenes szállítást biztosítanak az 

erdei selejtező és a hosszú döntő napján a parkolótól az arénáig és az arénától a rajtig. Ennek részleteit 

a napi információk tartalmazzák. 
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Általános technikai információk 

Versenyszabályzat 
A versenyt a 2021. január 1-jétől hatályos IOF versenyszabályzatnak és WMOC rendezői kézikönyvnek 

megfelelően fogjuk megszervezni. Ezek a szabályzatok elérhetőek a következő linkeken keresztül: 

https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules/ illetve 

https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/organising-wmoc/  

Edzéslehetőség 
Edzőtérképet bárki számára tudunk biztosítani. Ilyen igényeket e-mailben lehet jelezni 

(info@wmoc2021.hu). 

Terepletiltás 
A letiltott területek megtalálhatóak ezen a térképen: 

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098  

Az erdei terepekre tilos a belépés. A rövidtáv terepekre szabad a bejárás, ugyanakkor bármilyen 

tájékozódási tevékenység szigorúan tilos. A rövidtávú terepeket a megfelelő versenyszám kezdete előtt 

2 órával el kell hagyni, innentől tilos a belépés! Bízunk mindenkinek a sportszerűségében! 

Korábbi térképek 
A verseny terepeiről készült térképek megtalálhatóak a verseny honlapján: 

https://wmoc2021.hu/en/competition/embargoedareas/  

Terepbemutató 
A terepbemutatók a tereptípusokat, a térkép minőségét, a pontelhelyezéseket és a pontmegnevezést 

hivatottak bemutatni. További információk a napi információknál megtalálhatóak. 

Pontérintés 
A versenyt SPORTident elektronikus rendszerrel rendezzük, az érintésmentes (Air+) mód aktiválva lesz. 

A versenyen hagyományos dugóka is használható. Mind hagyományos, mind érintésmentes dugóka 

bérlésére lehetőség van a versenyirodán. 

Kérjük mindenki ellenőrizze a dugókaszámát a honlapon, illetve az Eventoron közzétett nevezési 

listában! Amennyiben az adat hibás, azt e-mailben kérjük mihamarabb jelezni (info@wmoc2021.hu). 

A helyszínen dugókaszám módosítás csak 3000 Ft pótdíj ellenében lehetséges. 

Amennyiben a dugóka nem működik, a ponton található lyukasztót kell használni a pontérintés 

igazolására. 

Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze az érintésmentes dugókájának működését az arénákban és 

terepbemutatókon kihelyezett SIAC TEST dobozok segítségével. 

Elfelejtett dugóka? 
Amennyiben valaki dugóka nélkül érkezik meg a rajtba, úgy lehetőség van a rajtban is hagyományos 

dugóka bérlésére. Ennek díját befutás után a célban kell kifizetni. 

  

https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules/
https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/organising-wmoc/
mailto:info@wmoc2021.hu
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
https://wmoc2021.hu/en/competition/embargoedareas/
mailto:info@wmoc2021.hu
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Ajánlott ruházat 
A versenyzők maguk választhatják meg a ruházatukat. Egyetlen megkötés, hogy szögescipő használata 

nem engedélyezett (és nem is praktikus) a rövidtávú futamokon.  

Esős időben a lejtők sarassá és csúszóssá válhatnak, az erdei versenyeken ajánlott a szögescipő 

használata. 

Felelősség 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul! Bárminemű baleset esetén a felelősség nem a 

rendezőséget terheli! 

COVID-19 
Augusztus 3-án COVID Bulletint jelenítünk meg, mely tartalmazza a versenyen alkalmazott összes 

járványügyi intézkedést és előírást. Ez a verseny honlapjáról lesz elérhető angol nyelven. 

GPS 
IOF versenyszabályzat 21.4 pontja értelmében: A versenyzők a rajtkordonba való belépés és a célba 

érés között nem használhatnak és nem vihetnek magukkal telekommunikációs (hang- vagy szöveges 

üzenet továbbítására alkalmas) eszközöket, kivéve, ha azt a rendezőség jóváhagyja. 

GPS eszközök (pl. óra) használhatóak, amennyiben azok: 

• nem képesek térkép megjelenítésére 

• nem telekommunikációs eszközök 

• nem használhatóak navigációra. 

Dopping 
Az IOF dopping szabályzata érvényes: https://orienteering.sport/iof/anti-doping/  

Környezetvédelem, fenntarthatóság 
A környezettudatosság és fenntarthatóság kiemelten fontos volt számunkra, annak ellenére, hogy a 

COVID-19 csökkentette a lehetőségeinket. Prioritás számunkra, hogy termeljük a lehető legkevesebb 

hulladékot, amihez az alábbiakban kérjük a résztvevők együttműködését:  

-  Szelektív hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használata. 

- Szórólapok minimalizálása: A rendezőség biztosítani fog a versenyközpontban és arénákban 

felületet szórólapok elhelyezésére egy "reklám-tábla" formájában. Kérjük, hogy a környezetet 

feleslegesen terhelő szórólap osztást mellőzzétek. 

- Aki teheti, jöjjön tele kocsival, ezzel is csökkentve az esemény karbon-lábnyomát. 

Óvoda 
Az arénákban minden versenynapon óvodát üzemeltetünk. 

Csomagmegőrzés 
Az összes arénában a versenyiroda mellett csomagmegőrző üzemel. A csomagmegőrző nyitvatartási 

ideje megegyezik a versenyirodáéval.  

Rajtszámok 
Minden versenyző két rajtszámot kap a rajtcsomagjában. Ebből a rövidtávú futamon mindkettőt 

látható módon viselni kell mellkason, illetve háton. Az erdei futamokon elég egy rajtszámot viselni a 

mellkason. A rajtcsomagban biztosítótűt is adunk. 

 

https://orienteering.sport/iof/anti-doping/
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Kérünk mindenkit, hogy töltse ki a rajtszám hátulját, mely az orvosok segítségére lehet baleset vagy 

egyéb vészhelyzet esetén. 

Elveszett rajtszámokat a versenyirodában tudjuk pótolni 1500 Ft-os pótdíj ellenében. 

Az „A” döntők utolsó 10 indulója külön kiegészítő rajtszámot is kap az eredeti mellé. A kiegészítő 

rajtszámot az eredeti alatt kell viselni jól látható módon a mellkason. Ezek a rajtszámok a rajtban 

lesznek majd felvehetőek, kérünk minden érintettet, hogy vegye fel őket a rajtkordonba való belépés 

előtt. 

Rajtlisták 
A rajtlisták az IOF Eventorban és a WMOC 2021 weboldalán lesznek publikálva, amint elkészülnek. A 

rajtlisták ki lesznek téve a célterületeken és a rajtokban minden versenynapon, valamint a 

versenyközpontban is. A célterületen a TV képernyőkön is a rajtlisták lesznek mutatva egészen az első 

befutók megérkezéséig. 

Rajtlisták a rövidtáv és az erdei selejtezőre 
A sorsolás és a selejtezőbeosztás az IOF versenyszabályzat 12.22. pontja szerint történik. A selejtező 

futamokon a versenyzők minden kategóriában véletlenszerű sorsolással vannak párhuzamos 

futamokba osztva. A selejtezők létszáma - amennyire matematikailag lehetséges - kategóriánként 

egyforma kell legyen, és nem haladhatja meg a 80 főt. A lehető legkevesebb selejtező csoportnak kell 

lennie: amennyiben nincs 80-nál több nevező, akkor egy selejtező csoport van a kategóriában. Az 

azonos országok versenyzőit és a korábbi WMOC helyezetteket egyenlően kell szétosztani a csoportok 

között. A csoportok számokkal vannak jelölve a kategória után, pl. M65-2 a második csoport az M65-

ös kategóriában. 
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A rövidtáv selejtező és az erdei selejtező rajtlistái elérhetőek az Eventorban 

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098 és a WMOC 2021 weboldalon 

www.wmoc2021.hu 

Bejutás a rövidtáv döntőbe és a középtáv döntőbe 
A bejutási rendszer az IOF tájfutó versenyszabályzatának 12.23. pontjában van részletezve. A bejutás 

az érintett selejtező futamon elért helyezési szám alapján történik. Minden selejtező csoportból a 

legjobb helyezésű versenyzők jutnak be a kategória A döntőjébe. Az utánuk következő versenyzők 

minden selejtező csoportban a B döntőbe jutnak, és így tovább. 

Ha 20 és 160 közötti nevező van egy kategóriában, akkor egyenlően kell szétosztani őket az A és B 

döntők között úgy, hogy az A döntőben legyen a nevezők legalább fele. 

Ha kevesebb mint 20 nevező van egy kategóriában, akkor mindannyian bejutnak az A döntőbe. 

Ha két vagy több versenyző között döntetlen alakul ki egy döntős helyért, akkor minannyian bejutnak 

az adott döntőbe. 

Azok a versenyzők, akik elindulnak, de nem teljesítik a selejtezőt, illetve akik el sem indulnak a 

selejtezőn, elindulhatnak a leggyengébb döntőben a bejutottak előtt, viszont az eredménylistában nem 

fognak semmilyen helyezést elérni. 

Rövidtáv döntő: a rövidtáv selejtezőt eredményesen kell teljesíteni ahhoz, hogy a rövidtáv döntőben 

helyezést érjen el valaki. 

Középtáv döntő: az erdei selejtezőt eredményesen kell teljesíteni ahhoz, hogy a középtáv döntőben 

helyezést érjen el valaki. Az erdei selejtező futamon kizárt versenyzők, illetve akik nem teljesítik az 

erdei selejtező pályáját, a kategória leggyengébb döntőjébe kerülnek a középtáv döntő futamon. Ezek 

a versenyzők nem érhetnek el eredményt a középtáv döntőben, de a hosszútáv döntőbe jutás 

szempontjából versenyben lesznek. Tehát lehetséges hosszútáv A döntős helyet szerezni azoknak is, 

akik nem érnek el értékelhető eredményt az erdei selejtező futamon. 

Rajtlisták a rövidtáv döntőre és a középtáv döntőre 
A rajtlisták az Eventorban és a WMOC 2021 honlapon lesznek elérhetőek. Igyekszünk ezeket 

közzétenni az adott verseny előtti napon 19:00-ig. 

Bejutás a hosszútáv döntőbe 
A bejutási rendszer az IOF tájfutó versenyszabályzatának 12.24. pontjában van részletezve: 

A hosszútáv döntők összetétele megegyezik a középtáv döntők összetételével, annyi eltéréssel, hogy 

néhány versenyző felkerül egy erősebb döntőbe és néhányan lekerülnek egy gyengébb döntőbe a 

középtáv döntőn elért eredményük alapján. 

Minden versenyző, akinek van helyezése a legrosszabb középtávú döntőben azt a döntőjében elért 

helyezése alapján sorolják be a hosszútáv döntőjébe. Azok, akik a selejtezőben nem érnek el érvényes 

helyezést, de a középtáv döntőjében igen, a középtávú eredményekben ugyan nem lesznek benne, de 

a középtáv döntőjében futásuk alapján elért helyezésük szerint lesznek besorolva a hosszútáv 

döntőjébe. 

Ha egy kategóriában csak A döntő van, akkor csak egy hosszútávú A döntő lesz a középtávúval 

megegyező kompozícióban.  

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
http://www.wmoc2021.hu/
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Ha van A és B középtáv döntő egy kategóriában, akkor az utolsó 10% (nem egész szám esetén lefele 

kerekítve) lekerül a B döntőbe. A B döntő első néhány helyezettje (annyian, akik az A döntőből a B 

döntőbe kerülnek) felkerülnek az A döntőbe. 

Ha a középtávú döntő utolsó B döntőbe felkerülő helyezése esetén holtverseny van, akkor minden 

holtversenyben végzett felkerül a jobb döntőbe. 

Minden selejtező első 4 helyezettjének garantált helye van a hosszútávú futam A döntőjébe, ha 

elindulnak a középtáv döntőjén. A középtáv döntőjében elért helyezésük nem befolyásolja a hosszútáv 

döntőjébe jutásukat. Ha nem indulnak el a középtáv döntőjén, akkor elveszítik a selejtező alapján 

garantált helyüket. 

Ahhoz, hogy valakinek érvényes helyezése legyen a hosszútáv döntőjében nem szükséges érvényes 

helyezést elérnie a középtáv döntőjében. 

Minden hosszútávú döntőben a rajtlista csoportonként van. Például, ha két középtáv döntő van akkor 

a hosszútáv A döntőjében, akik a B döntőből kerültek fel azok indulnak először, majd a középtáv A 

döntősei. Ezeken a csoportokon belül fordított középtáv döntő helyezési sorrendben indulnak a futók 

(a leggyorsabbak indulnak utoljára). Azok, akiknek nem volt érvényes helyezésük a középtáv 

döntőjében random sorrendben fognak indulni a helyezettek előtt. 

Rajtlisták a hosszútáv döntőre 
A rajtlisták az IOF Eventorban és a WMOC 2021 weboldalon lesznek elérhetők augusztus 12-én délig.  

Térképek 
Minden térkép vízálló Pretex papírra lesz nyomtatva, műanyag zacskó nem fog rendelkezésre állni. A 

térképeket ISOM 2017-2 és ISSprOM 2019 jelkulcs lapján lett rajzolva. 

M/W 35-től M/W55-ig terjedő kategóriák versenyzői a sprint számokon 1:4.000-es méretarányú 

futnak, 2,5 méteres alapszintközzel; az erdei számok térképei pedig 1:10.000-es méretarányúak 

lesznek, 5 méteres alapszintközzel. 

Az M/W 60-as és idősebb kategóriák versenyzői a sprint számokon 1:3.000-es méretarányú térképpel 

futnak, 2,5 méteres alapszintközzel, az erdei számokon pedig 1:7.500-es méretarányúval, 5 méteres 

alapszintközzel.  

Szalagozott útvonalak, tiltott területek és akadályok jelölése 
Kötelező útvonalak és a tiltott területek a terepen piros-fehér szalaggal lesznek jelölve. Veszélyek (mint 

például drót a földön) amelyek áthatolhatók, adott esetben narancssárga szalaggal lesznek jelölve, 

hogy ne kerüljék el a versenyzők figyelmét.  

Bemelegítő térképek 
Bemelegítő térképek elérhetőek lesznek az aréna kijáratánál minden versenyszámon, kivéve a Start 2-

t a rövidtáv döntőn (ahol nem érhető el bemelegítő térkép.) A bemelegítő térképek méretarányai 

megegyeznek a versenytérképekével, de általában más terep-típust ábrázolnak, mint a versenytérkép. 

A bemelegítő térképeken nincs ellenőrző pont, de a rajtba vezető útvonalat mutatják.  

Pontmegnevezés 
IOF pontmegnevezés (2018-as verzió) a versenytérkép első oldalára lesz nyomtatva. Pótszimbol (nem 

vízálló) elérhető lesz a rajtban, a rajtprocedúra részeként. A versenyzőknek 1 percük lesz, hogy 

kiválasszák és elvegyék pótszimboljukat, viszont sem ragasztószalag, sem egyéb eszköz nem fog 

rendelkezésükre állni. A leghosszabb pótszimbol 26 ellenőrző pontot tartalmaz, mérete: 180 x 60 mm. 
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Minden négyzetsor 6 mm oldalú. A kevesebb pontot tartalmazó szimbolok arányosan rövidebbek 

lesznek.  

Speciális jel 
Tankbeálló (csak egy helyen az erdei selejtező futamon). Részletesebb leírás az objektumról az erdei 

selejtezőnél. Ez az objektum NEM lesz demonstrálva a terepbemutatón, mivel nincs ilyen tereptárgy 

a terepbemutató terepén. 

 

Ellenőrzőpontok felszereltsége 
Az ellenőrzőpontokon található: 

− Egy narancs-fehér bója  

− Egy vagy kettő SPORTident elektronikus doboz Air+ módban. A forgalmasabb 

ellenőrzőpontokon egynél több doboz lesz az állványon (mint pl. a befutópont).  

− Egy szúróbélyegző, ha az elektronikus egység nem működne. 

Az ellenőrzőpont kódja az állvány oldalán, illetve a SPORTident doboz tetején található. A kódok 31-től 

160-ig terjedned. Sok ellenőrzőpont található a terepeken, alaposan ellenőrizzétek a kódokat! 

Ellenőrzőpontok bemutatásra kerülnek a technikai terepbemutatón, Velencén.  

Sprint ellenőrzőpont:    

Erdei ellenőrzőpont:  
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Rajtolás 
Minden versenyzőnek a saját felelőssége figyelni, hogy a kijelölt utat kövesse a rajtjába. A 

versenyterületre mindenkinek tilos a rajtideje előtt belépni. A rajtban nem fogják hangosan név szerint 

szólítani az embereket, mindenkinek a saját felelőssége, hogy ott legyen időben. Amennyiben egy 

versenyzőnek nincs rajtszáma vagy SI-dugókája, akkor nem rajtolhat el. Ha valaki elhagyja vagy elfelejti 

elhozni a rajtszámát és/vagy a SI-dugókáját, akkor az arénában található versenyirodában kérhet pótot. 

Törlés és ellenőrzés 
Minden dugókával törölni és ellenőrizni kell az összes futam előtt. Lesz egy törlés és ellenőrzés doboz 

a rajt előtti területen a -4 perces beálló részleg közelében és egy a -4 perces beálló részlegben.  

SIAC (Air+) dugókákkal rendelkezők számára SIAC teszt doboz is rendelkezésre áll majd. 

Rajtblokkok 
A rajtterületen a versenyzők négy egymást követő rajtblokkon haladnak át, és mindegyikben egy 

percet töltenek. 

 

Blokk 1 

Amikor a rajtóra az első rajtblokk előtt (-4) megjeleníti a rajtidődet, belépsz az első blokkba. Ez négy 

perccel a rajtod előtt lesz. Itt leellenőrzik a rajtszámodat, dugókaszámodat és rajtidődet. Ha még nem 

törölted a dugókádat, ebben a blokkban is megteheted, mielőtt az ellenőriznéd az ellenőrzés dobozzal. 

Blokk 2 

A második blokkban felveheted a pótszimbolodat, de környezetvédelmi okokból sem ragasztó szalag, 

sem egyéb eszköz nem áll majd rendelkezésre. A megfelelő pótszimbol elvétele mindenkinek a saját 

felelőssége.  A SIAC teszt szintén a második blokkban lesz.  

Blokk 3  

A harmadik blokk a plusz ellenőrzésre szolgál.  

Blokk 4 

A negyedik blokkban a térképmappák találhatóak, melyeken látható a kategória. Odasétálva a térkép 

első oldalán ellenőrizheted, hogy jó-e a kategória. 5 másodperccel a rajt előtt az óra csipogni kezd. Az 

utolsó sípolás a rajtjel, ez hosszabb, mint a többi. A versenyed az utolsó sípszóval kezdődik. 

Mindenkinek a saját felelőssége, hogy jó térképet vegyen el. 

A négyes blokkból a rajtbójáig szalagozás vezet, melyet kötelező követni. A rajtot a terepen bója jelzi, 

a térképen pedig háromszög. A szalagozás a negyedik rajtblokkból a rajtpontig a térképen és a 

pontmegnevezésben is jelölve lesz ISOM 2017-2 szerint: 702 térképfelvételi pont. 

  



19 
 

Rajtidejüket lekésők 
Ha a rajtidőd után érsz ki a rajtba, ezt jelentened kell a late start sávban, ahol a rajtszemélyzet 

megmondja, merre menj. Továbbra is a te felelősséged, hogy törölj és ellenőrizz! A pótszimbol- és 

térkép-elvételekhez a rajtszemélyzet fog kísérni. Meg fogják mondani, hogy mikor rajtolhatsz el, ami 

vagy rögtön, vagy valamelyik szabad fél-rajtidőközben lesz (IOF Versenyszabályzat 22.9). Az időmérést 

rajtdoboz megfogásával fogod megkezdeni. 

Az elkésett versenyzők eredményét az eredeti rajtidejük alapján számoljuk, kompenzáció nélkül. Csak 

abban az esetben vesszük figyelembe a rajtdobozos rajtolást, ha a rajtidő lekésésének oka a rendezők 

hibájából ered (IOF Versenyszabályzat 22.10). 

Ha lekésed a rajtodat, akár saját, akár rendezői hibából, ezt ne a rajtszemélyzettel beszéld meg, mivel 

nekik ebben nincs döntési joguk. Amennyiben szerinted rendezői hiba miatt késted le a rajtod, akkor 

célba érkezés után nyújts be panaszt az SI probléma asztalnál, kiolvasás után egyből. 

Biztonság a versenyeken 
A versenyterepeken nagy számú versenyző lesz jelen egyszerre, különösen a rövidtávú futamok esetén. 

Kérünk titeket, legyeket elővigyázatosak futás közben! Ez kifejezetten igaz utcasarkokon, ajtókon való 

átfutásoknál, megelőzve magad és mások esetleges sérülését. 

Kérjük, különösen figyeljetek az éttermek teraszai mellett való elfutásnál a Rövidtáv Döntőn – a 

térképen a 714-es jellel jelölt részek – időszakosan lezárt terület (50%-os lila felülnyomás). 

A középtáv döntő terepén nagy számban vannak nyúlüregek, melyek a térképen nincsenek jelölve. 

Vigyázzatok, figyeljetek a bokátokra! 

Befutópont és befutás 
Az utolsó pont a rövidtáv döntő kivételével minden versenyszámban, egy piros tehén lesz, a térképen 

fekete x-ként lesz jelölve. A rövidtáv döntőn az utolsó pont egy kültéri művészeti alkotás oldala lesz. 

Az utolsó pontról a célba kötelező követni a szalagozást. 
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Befutás 

A célban 
Minden céldoboz érintés nélküli módra lesz állítva, így a céldobozt is lehet érintésmentesen fogni. 

Akiknek régebbi dugókájuk van, hagyományos módon le kell dugniuk a céldobozt. A célban minden 

versenyzőnek le kell jelentkeznie, akkor is, ha nem teljesítette a pályáját. A rajtszámnak jól láthatónak 

kell lennie a célvonal keresztezésekor. 

A célvonal után 
Lejjebb egy sematikus ábrán látható a cél felépítése. A célvonal után a kiolvasáshoz irányítanak majd. 

Itt a rendszer ellenőrzi és visszaigazolja a pálya teljesítését. A kiolvasás után minden versenyző részidős 

eredményt kap. A kiolvasás minden versenyző számára kötelező, akkor is, ha nem teljesítette a 

pályáját. Akik nem olvasnak ki, elveszett versenyzőnek minősülnek. 

Akik bérelt dugókával az utolsó versenyszámukat is teljesítették, a dugókát vissza kell szolgáltatniuk a 

rendezőknek.  

Ha a részidős eredmény nem várt eredményt mutat a pontfogásokról, azt a SI probléma asztalnál kell 

jelezni. Ugyancsak a rendezők hibájából későn rajtoló versenyzők is a probléma asztalnál tudják jelezni 

késői rajtjukat. 

A befutó terület elhagyása előtt minden versenyzőnek le kell adnia a versenytérképét (az utolsó WMOC 

rajtolóig). 

 

Térkép visszavétel 
Minden versenyzőnek új térképek lesznek kiosztva, az utolsó WMOC versenyző elrajtolása után, melyet 

a célterületen lévő versenyirodában lehet átvenni. A használt versenytérképeket is vissza lehet kérni, 

de ezt nem ajánljuk lehetséges COVID-19 fertőzés veszélye miatt. A használt versenytérképeket két 

nagy ládában fogjuk gyűjteni (férfi és női kategóriák szerint) további válogatás nélkül. 

Versenyidő 
- A versenyidő a rövidtávú futamokon: 60 perc 

- A versenyidő az erdei selejtező futamon: 180 perc 

- A versenyidő a középtáv döntő futamon: 120 perc 

- A versenyidő a hosszútáv döntő futamon: 240 perc 

Frissítők 
A meleg időjárásra tekintettel ne felejtsetek el rendszeresen folyadékot bevinni, a versenyek előtt, 

közben és után. 

Ivóvíz elérhető lesz a legtöbb rajtban (lásd a napi információkat), illetve a célterületen minden 

futamon. A frissítőpontok száma az egyes pályákon szintén elérhető a napokra lebontott információk 

között. A frissítőpontokon lesz személyzet. A térképen vagy a pohár alakú standard jellel, vagy az 

ellenőrzőpontokon lévő frissítők esetén a pontmegnevezés utolsó oszlopában lesz jelölve. 
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Büfé 
A rövidtáv döntő kivételével minden futam célterületén lesz büfé, a rövidtáv döntőn az Alba Plázában 

és környékén vannak éttermek és büfék. A versenybüfé minden versenynapon 8:30-kor nyit, és a 

verseny végén zár. Minden célterületen elérhető lesz ingyenesen ivóvíz. 

Különleges étrendek 
A büfében minden nap elérhető lesz vegán étel, illetve kisebb számban rendelkezésre állnak majd 

laktóz- és/vagy gluténmentes termékek. Versenyzők egyéb különleges étrend igényekkel vegyék fel a 

kapcsolatot a büfé személyzetével, akik igyekeznek majd segíteni. 

Tájfutó üzletek 
Sport és tájfutó boltok jelen lesznek a versenyközpontban augusztus 5-én és 6-án, illetve minden 

verseny arénában. 

Ruhaszállítás a rajtból az arénába 
Ruhaszállító szolgáltatás nem lesz a versenyen, de extrém időjárás ezt felülírhatja melyet a szpíker 

közöl a versenyzőkkel. 

Talált tárgyak  
A verseny alatt talált tárgyakat a versenyirodában kell leadni. 

Zuhanyzás 
Zuhanyzási lehetőség az arénákban nem lesz. Azonban az erdei futamokon lehetőség lesz 

mosakodásra. Ehhez környezetbarát szappanokat biztosítunk. 

Közvetítés és élő eredmények 
A versenyt Szlávik Zoltán és Ács Gábor fogja közvetíteni. A közvetítés nyelve angol lesz, néhány 

magyarul elhangzó információval kiegészítve. 

Élő eredmények a futamok során folyamatosan frissülni fognak, és elérhetőek lesznek a 

www.wmoc2021.hu és a https://liveresultat.orientering.se/ oldalon. Hírek, képek és videók a WMOC 

hivatalos weboldalán és Facebook oldalán lesznek közzé téve. 

Eredményközlés 
Részidős eredményt minden versenyző kap a kiolvasás után. Élő előzetes eredmények minden 

célarénában kivetítésre kerülnek (TV képernyőn). A saját eszközödön (tablet, okostelefon vagy laptop) 

is követheted az eredményeket a https://liveresultat.orientering.se/ oldalon. 

Hivatalos eredmények a lehető leghamarabb közzé lesznek téve a verseny után az IOF Eventorban, 

illetve a WMOC hivatalos weboldalán. Részidők (Winsplits) és RoutGadget szintén elérhető lesz.  

Kizárás 
A versenyző kizárásra kerül, ha kihagy egy vagy több ellenőrzőpontot, illetve ha nem helyes sorrendben 

érinti őket. Ha egy versenyző nem tartja be a rendezők által hozott szabályokat, akkor szintént kizárásra 

kerül. 

A sprint versenyszámokban a tiltott területekre való belépés vagy az azokon való áthaladás szintén 

kizáráshoz vezet. 

  

http://www.wmoc2021.hu/
https://liveresultat.orientering.se/
https://liveresultat.orientering.se/
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IOF 20.5-ös versenyszabályzat 
Ha a versenyző pontfogása a versenyző hibájából hiányzik, akkor az eredménye nem fogadható el, a 

versenyzőt ki kell zárni. SPORTident használata esetén az előző szabály azt jelenti, hogy - ha egy 

elektronikus egység nem működik (azaz nem ad visszajelzést), a versenyzőnek kötelessége használni a 

tartalék pontérintést igazoló eszközt (lyukasztót). Amennyiben a pontérintés igazolása a dugókából 

hiányzik és lyukasztás sincs, akkor a pontfogás csak abban a kivételes esetben fogadható el, ha 

egyértelműen megállapítható, hogy az elektronikus pontérintés nem a versenyző hibájából hiányzik 

(azaz a versenyző kapott visszajelzést, mégsem rögzítette a dugóka a pontérintést). Ilyen eset 

megállapítására az alábbi bizonyíték fogadható el, a rendező azonban csak a versenyeredmény 

tárgyában szabályosan benyújtott óvás esetén köteles ezek vizsgálatára: 

Az ellenőrzőpont elektronikus naplója*, ha érvényes pontérintésként tartalmazza a versenyző 

dugókaszámát a megfelelő időponttal (érvénytelen, azaz visszajelzés előtt megszakított pontérintés 

esetén az időpont helyett hibakódot tartalmaz a napló)  

(*Érintés nélküli módban használt SIAC dugóka esetén a doboz memóriájából nem olvasható ki a 

pontfogás, így a pontfogás megtörténte utólag nem ismerhető el.) 

 

Panaszok és óvások 
Az IOF 27. és 28. versenyszabálya szerint a panaszokat és az óvásokat angolul, a helyes panasztételi 

formátum használatával kell megírni melyek megtalálhatóak az SI probléma asztalnál.  

A panaszokat a SI probléma asztalnál kell leadni, a verseny befejezését követő 30 percen belül. Ha a 

panasz személyes jellegű, például, ha egy kizárást indokolatlannak tart a versenyző, akkor a panaszt a 

Probléma Asztalnál kell mihamarabb benyújtani. A rendezők felülvizsgálják a panaszt és tudatják az 

eredményt a versenyzővel. A panasztétel díjtalan. 

Ha a versenyző nem elégedett a rendezők döntésével akkor a panasztétel eredményét követő 15 

percben megóvhatja a döntést. Az óvásokat a versenyiroda sátrában a versenyközpontban kell 

benyújtani az eredeti panasztétel formátumát használva. Az óvás 17 500 Ft-os díját (50 EUR) az IOF 

Nemzetközi Ellenőrzőbírójának kell befizetni készpénzben. Ha a zsűri elfogadja az óvást akkor ezt a 

pénzt visszajuttatjuk a versenyzőhöz, ellenkező esetben pedig az IOF-hez kerül. Ha egy óvást több 

versenyző nyújt be egyszerre akkor az óvás díját mindegyik versenyzőnek ki kell fizetnie. 

Az óvásokat a verseny zsűrije fogja elbírálni, akiket a nemzetközi ellenőrzőbíró hív össze és vezeti 

ülésüket. Az óvás megtárgyalása után a versenybíróság közli döntését a versenyzővel. Az óvás díja 

visszatérítésre kerül, ha az óvást elfogadják. 

Elsősegély a versenyek alatt 
A versenyközpontban minden nap lesz elsősegély szolgáltatás. Az elsősegély csapat képzett 

elsősegélynyújtókból áll, kiegészülve önkéntes orvosokkal és nővérekkel az Országos 

Mentőszolgálatból. 

Elsősegély állomás minden erdei futam alatt elérhető lesz a terepen, a térképen egy piros kereszttel 

jelölve. Az elsősegély állomáson képzett elsősegélynyújtók lesznek, akik szükség esetén további 

segítséget hívnak. 

Betegség vagy sérülés esetén a terepen vagy a versenyközpontban megkérjük a többi versenyzőt, hogy 

segítsék bajbajutott társuk mihamarabbi ellátáshoz jutását. 

A terepbemutatókon elsősegély szolgáltatást nem nyújtunk. 
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Fényképek és videófelvételek 
Hivatásos fényképészek és operatőrök fognak dolgozni a WMOC alatt, akiknek a felvételei 

felhasználásra kerülhetnek jövőbeli WMOC és egyéb IOF rendezvényeken. A WMOC-n való részvétellel 

a versenyzők beleegyeznek, hogy fénykép vagy videófelvételek készüljenek róluk. Ha egy versenyző 

nem szeretne szerepelni egyéni vagy csoportképeken akkor erről tájékoztassa a fényképészeket. 
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Napi információk 

Technikai Terepbemutató, augusztus 6. 
A technikai terepbemutató a Versenyközpontban lesz, Velencén. 

Időpont 
augusztus 6., péntek, 14:00-19:00 

A technikai terepbemutatón be lesz mutatva a rajtok és célok felépítése. 4 db ellenőrzőpont, teljes 

felszereltséggel szintén ki lesz helyezve az iskolaudvarra, így a pontfogást (SIAC-kal is) ki lehet majd 

próbálni. Egy kis térkép elérhető lesz helyben a technikai terepbemutatóra. 

Megjegyzés: a terep egy versenynapra sem releváns. 

Ha a SIAC dugókád bekapcsoltad az ellenőrzés doboz megfogásával, ne felejtsd el kikapcsolni a cél 

doboz érintésével! 

Parkolás 
GPS: 47.24258, 18.64774 

Parkolni a Versenyközpontban lehet. 

Szolgáltatások 
WC, ivóvíz, büfé (kávé, sütemények, jégkrémek). 

  



25 
 

Rövidtáv terepbemutató, augusztus 6. 

Célterület 
A rövidtáv terepbemutató helyszíne a rövidtáv selejtező es a rövidtáv döntő versenyterületei között 

helyezkedik el, Székesfehérváron. 

Időpont 
augusztus 6. péntek, 9:00-19:00 

Térkép 
Székesfehérvár Strand, 1:4.000 és 1:3.000. Alapszintköz: 2,5 méter. 

Odajutás és parkolás 
A parkolóhoz és a versenyterülethez nem vezetnek külön jelzések. A letiltott területeken kívül 

szabadon lehet parkolni a helyi parkolási díjak kifizetésével. 

Koordináták a parkolóterülethez: 47.18926, 18.40594 

Koordináták a térképen jelölt célhoz: 47.19204, 18.40420 

A rendezők nem biztosítanak szállítást a rövidtáv terepbemutatóhoz mivel a területet könnyen meg 

lehet közelíteni tömegközlekedéssel. Részletekért a versenyirodában lehet érdeklődni. 

Csapatbusz információk 
A csapatbuszokról leszállhatnak a versenyzők a kijelölt parkolóterületen (47.18926, 18.40594) és a 

buszok le is parkolhatnak itt. 

Terepleírás 
A rövidtáv terepbemutató területe a rövidtáv döntő és selejtező terepei között helyezkedik el. Egy 

nagyobb út halad át a terepen kelet-nyugati irányban és kettéválasztja a terep északi részét, amely 

releváns a rövidtáv döntő terepéhez a terep déli részétől, amely pedig releváns a rövidtáv selejtező 

terepéhez. Az északi rész lakóházakból, pár iskolából és egy parkból áll míg a déli részen irodaházak 

találhatóak belső udvarokkal. 

Különös gondot fordítottak a rendezők a térkép elkészítésére. Ha a terepen kérdéses magánterület van 

valahol (olívazölddel jelölve) akkor azok a helyszínen piros-fehér szalaggal lesznek jelölve. Ezekre 

belépni és szigorúan tilos. Ez igaz a másik két rövidtávú futamra is. 

Pályaadatok 
16 pont lesz kihelyezve a terepen. Ezeket a versenyzők tetszőleges sorrendben érinthetik időmérés 

nélkül. A pontokon nem lesz SPORTident felszerelés. A terepbemutató bemutatja a rövidtáv terepeket 

és a pontelhelyezés módját. 
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Áttekintő térkép 

 

Versenyterület – tiltott területek 
Tisztelettel kérünk minden versenyzőt, hogy a terepbemutató térképen jelölt tiltott területekere ne 

lépjenek be. A rövidtáv futamok versenyterületére térképpel történő belépés kizáráshoz vezethet 

mindkét rövidtávú futamról. 

Szolgáltatások 
A célterületen nem lesznek üzletek, de a közelben található sok alternatív lehetőség. A közeli Alba 

plázában (a célterülettől délre) sok élelmiszerüzlet is van. Víz és WC lesz a célterületen, viszont 

elsősegély szolgáltatás nem lesz elérhető. 
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Rövidtáv selejtező, augusztus 7. 

Célterület 
Székesfehérvár, Bregyóközi Szabadidő központ. GPS: 47.20418,18.39811. A megközelítés csak 

északnyugat felől, a WMOC irányító táblák alapján lehetséges! 

Parkoló 
GPS: 47.20352, 18.39349 

A parkoló-célterület távolsága: 150-300 m 

Szállítást nem szervezünk, mivel tömegközlekedéssel megközelíthető a célterület. Kérdés esetén 

keressétek a versenyirodát! 

Megkérünk mindenkit, hogy a verseny napján reggel 8:00-ig hagyja el a WMOC rövidtáv selejtezőre 

letiltott terepet, aminek része a kemping is. 

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=sha

ring) 

Áttekintő térkép – rövidtáv selejtező parkoló 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=sharing
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Áttekintő térkép – rövidtáv selejtező célterület 

 

Rajt 
Célterület-rajt 1: 720 m, fekete-sárga szalagozás 

Célterület-rajt 2: 300 m, kék-fehér szalagozás 

A rajtban nem lesz WC és ivóvíz sem, mivel közel van a célterülethez. 

Az első rajt 10:00-kor lesz, az utolsó rajt 12:30 körül. A kísérőverseny első rajtja 13:00. 

Terep – Székesfehérvár Észak 
Városi park virágágyásokkal és egy nagy tóval, körülötte lakóépületek, iskolák. A cél közelében több 

sportpálya, tiltott terület és kerítések nehezítik a tájékozódást. A szintkülönbség elhanyagolható. Az 

utcákon mérsékelt az autóforgalom, de figyeljetek az átkelésnél. 

A láthatóság és futhatóság kiváló. 

A terepen minden vízrajzi objektum áthatolhatatlan, csak a jelölt hidakon szabad átkelni rajtuk. A 

tiltott területek határai piros-fehér szalaggal jelölve lesznek, ahol nem egyértelmű. 

A célhoz közeli parkban lesznek mesterséges kerítések (ISSprOM 518). Ezeket versenybírók figyelik, 

áthatolásuk kizáráshoz vezet!  
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A mesterséges lezárások és tiltott területek jelölése a terepen 

   

Különleges tereptárgyak a rövidtáv selejtező futamon 

   

Különböző jellegű hidak 

 

Áthatolhatatlan patak 

 

Áthatolhatatlan kerítés. Néhány kerítés csak 1,3 m magas, de attól még áthatolhatatlan. 
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A patak feletti csövek nincsenek ábrázolva a térképen, átkeléshez nem szabad őket használni! 

Fekete x - kültéri játszótéri vagy fitnesz elem, focikapu 

Fekete kör - magas villanyoszlop 

Csapatsátrak 
Csapatsátrak állíthatóak a célterület kijelölt részén. A lelátó is használható. A lelátó fedett, a felső része 

árnyékos. Eső esetén a lelátó alatti beltéri sportpálya is használható. A bejárat az épület északi sarkán 

van. 
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Pályaadatok 
Minden térkép A4+ méretű (magassága 305 mm, szélessége 210 mm), kivéve M60-1 és M60-2 

kategóriákban, ahol A3+ (magassága 420 mm, szélessége 305 mm). 

A pályák hossza a legrövidebb futott távon értendő. A szintkülönbség minden pályán kevesebb mint 

10 m. 

Rövidtáv selejtező 

Kategória Rajt # Táv Ellenőrzőpontok 

M35-1 1 4260 m 25 

M40-1 1 4060 m 26 

M45-1 1 3800 m 25 

M50-1 1 3270 m 24 

M50-2 1 3200 m 23 

M55-1 1 3190 m 18 

M55-2 1 3220 m 19 

M60-1 1 3200 m 20 

M60-2 1 3200 m 19 

M65-1 1 3000 m 14 

M65-2 1 2910 m 15 

M70-1 2 2270 m 14 

M70-2 2 2300 m 13 

M75-1 2 1770 m 13 

M75-2 2 1820 m 12 

M80-1 2 1700 m 10 

M85-1 2 1370 m 11 

M90-1 2 900 m 7 

M95-1 2 900 m 7 

W35-1 1 3690 m 25 

W40-1 1 3000 m 14 

W45-1 1 2950 m 15 

W50-1 1 2920 m 16 

W55-1 1 2420 m 16 

W60-1 1 2400 m 17 

W65-1 1 2370 m 15 

W70-1 2 1810 m 11 

W75-1 2 1760 m 10 

W80-1 2 1370 m 11 

W85-1 2 900 m 7 

W90-1 2 900 m 7 

W95-1 2 900 m 7 
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Rövidtáv döntő, augusztus 8. 

Célterület 
Székesfehérvár, Palotai kapu tér, az Alba Plaza bevásárlóközpont előtt. GPS: 47.18970, 18.40798 

Parkoló 
GPS: 47.18980, 18.40587 

Ez egy nyilvános, nem őrzött parkoló. Amennyiben megtelne, nyugat felé 50-300 m-re bőven van 

még parkolóhely. 

A parkoló-célterület távolsága: 100-300 m, ami nem lesz kiszalagozva. A parkolóból kelet felé, az Alba 

Plaza irányába, elindulva egy felüljárón keresztül közelíthető meg a célterület. 

Szállítást nem szervezünk, mivel tömegközlekedéssel megközelíthető a célterület. Kérdés esetén 

keressétek a versenyirodát! 

A verseny napján reggel 8:00-ig hagyjátok el a WMOC sprint döntőre letiltott terepet 

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=sha

ring) 

Áttekintő térkép – rövidtáv döntő parkoló 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bfbS7W2WU5i17iUqnrxK2vy9UWelHRuD&usp=sharing
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Áttekintő térkép – rövidtáv döntő célterület 

 

Rajt 
Célterület-rajt 1: 1600 m, fekete-sárga szalagozás 

Célterület-rajt 2: 170 m, kék-fehér szalagozás (nincs bemelegítő térkép!) 

A 2-es rajtban nem lesz WC és ivóvíz sem, mivel közel van a célterülethez. 

Az első rajt 10:00-kor lesz, az utolsó rajt 12:30 körül. A kísérőverseny első rajtja 13:00. 

Terep – Székesfehérvár Belváros 
Belvárosi terep változó szélességű utcákkal és átjárókkal, kis parkokkal, lakóövezettel. Az épületek 

szabálytalan alakúak. A szintkülönbség elhanyagolható. Az utcákon mérsékelt az autóforgalom, de 

figyeljetek az átkelésnél. Jelentős a gyalogosforgalom. 

A láthatóság és futhatóság kiváló. 

A tiltott területek határai többnyire egyértelműek, de ahol mégsem, ott piros-fehér szalaggal jelölve 

lesznek. A tiltott területek áthatolását versenybírók figyelik, és kizáráshoz vezethet! 
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Különleges tereptárgyak a rövidtáv döntő futamon 
A befutó ponttól 50 m-re keletre egy átfutó pont lesz, amit a legtöbb A döntő érint. 

 

Az éttermek teraszai a rövidtáv döntőn az ideiglenesen lezárt terület jellel vannak jelölve (ISSprOM 

714, 50% lila). Ezeken tilos áthatolni, és mellettük elfutva is figyeljetek, mert pincérek és vendégek 

akárhonnan megjelenhetnek. 

     

Mesterséges patak (áthatolható) 

   

A városban építkezés zajlik, ez a térképen tiltott területként van jelölve (ISSprOM 709, lila sraffozás), 

általában lila szegéllyel (ahol egyértelmű a határa). 
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A szökőkutak mocsár jellel vannak ábrázolva (310) 

Fekete kör - magas oszlop 

Fekete x - mindenféle mesterséges objektum: játszótéri elemek, focikapu stb. 

A célterületen csapatsátrak állítására nincs lehetőség, de lesz egy nagy rendezvénysátor, illetve fák 

is adnak árnyékot. Értéket ne hagyjatok a nagy sátorban (vagy körülötte), használjátok inkább a 

csomagmegőrzőt! 

Pályaadatok 
Minden térkép A4+ méretű (magassága 305 mm, szélessége 210 mm). 

A pályák hossza a legrövidebb futott távon értendő. 

Rövidtáv döntő 

Kategória Rajt # Táv Szintkülönbség Ellenőrzőpontok 

M35-A 1 3890 m 40 m 22 

M35-B 1 3170 m 30 m 19 

M40-A 1 3720 m 40 m 21 

M40-B 1 3010 m 25 m 19 

M45-A 1 3520 m 35 m 21 

M45-B 1 2970 m 25 m 19 

M50-A 1 3250 m 35 m 20 

M50-B 1 2790 m 25 m 20 

M55-A 1 2970 m 30 m 19 

M55-B 1 2590 m 20 m 19 

M60-A 1 2840 m 25 m 18 

M60-B 1 2440 m 15 m 16 

M65-A 1 2750 m 25 m 19 

M65-B 1 2070 m 15 m 14 

M70-A 2 2330 m 15 m 16 

M70-B 2 1980 m 15 m 16 

M75-A 2 2040 m 15 m 14 

M75-B 2 1780 m 15 m 14 

M80-A 2 1700 m 10 m 13 

M80-B 2 1370 m 10 m 13 

M85-A 2 1490 m 10 m 11 

M90-A 2 1220 m 10 m 10 

M95-A 2 1090 m 5 m 9 
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W35-A 1 3250 m 35 m 20 

W35-B 1 2790 m 25 m 20 

W40-A 1 3100 m 30 m 22 

W40-B 1 2610 m 20 m 19 

W45-A 1 2970 m 30 m 19 

W45-B 1 2590 m 20 m 19 

W50-A 1 2840 m 25 m 18 

W50-B 1 2440 m 15 m 16 

W55-A 1 2750 m 25 m 19 

W55-B 1 2070 m 15 m 14 

W60-A 1 2520 m 20 m 15 

W60-B 1 2000 m 15 m 12 

W65-A 1 2370 m 20 m 15 

W65-B 1 1860 m 15 m 13 

W70-A 2 2030 m 15 m 16 

W70-B 2 1600 m 10 m 13 

W75-A 2 1700 m 10 m 13 

W75-B 2 1370 m 10 m 13 

W80-A 2 1490 m 10 m 11 

W85-A 2 1090 m 5 m 9 

W90-A 2 1090 m 5 m 9 

W95-A 2 1090 m 5 m 9 
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Erdei selejtező és középtáv döntő terepbemutató, augusztus 9. 

Helyszín 
Az erdei selejtező és középtáv döntő terepbemutatójának helyszíne a középtáv döntő terepének 

északkeleti része Pákozdon. Mindenkinek figyelmébe ajánljuk a terep tetején található ingókövet, 

amelyet sokszor láthattak a versenyzők a WMOC logójában! 

Időpont 
09:00 – 19:00, augusztus 9. hétfő 

Térkép 
Pákozd, Ingó-kő, 1:10,000 és 1:7,500. Alapszintköz: 5 méter. 

Odajutás és parkolás 
A parkolóhoz vezető eligazító táblák Pákozd közepén (47.21722, 18.54303) fognak kezdődni a 8116-os 

úton. A parkoló innen 1 km-re található északra. A parkolást rendezők fogják segíteni, emiatt a buszok 

is könnyen meg tudnak majd fordulni. 

Koordináták a parkolóhoz: 47.222423, 18.535941 

Terep 
A terepbemutató terepe keletről határolja a középtáv döntő terepét. A terep nyugati része magasan 

releváns a középtáv döntő terepéhez, a keleti rész pedig az erdei selejtező terepéhez releváns. A talaj 

kemény, a terep nagy része pedig bokros nyílt terület. A terepen némi erdő is található, amely releváns 

a középtáv döntő és az erdei selejtező terepéhez is. A nyílt részeken kiváló a futhatóság, az erdős 

részeken jó és mérsékelt között van. A terepen kevés az aljnövényzet és a szintkülönbség sem jelentős. 

Az úthálózat a terepen szegényes. A terepen kevés vízi objektum van, emiatt a talaj is száraz. A terepen 

vannak sziklaobjektumok de ez nem releváns a középtáv döntő terepéhez mivel ezen a terepen sokkal 

kevesebb szikla van. 

Pályaadatok 
20 pont lesz kihelyezve a terepen. Ezeket a versenyzők tetszőleges sorrendben érinthetik időmérés 

nélkül. A pontokon nem lesz SPORTident felszerelés. A terepbemutató bemutatja a középtáv döntő 

és az erdei selejtező terepeket, illetve a pontelhelyezés módját. 

Mindenki vegye figyelembe, hogy a parkolóhoz legközelebbi pont 1200 m-re van 50 m 

szintemelkedéssel. 
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Áttekintő térkép 

 

Versenyterület – tiltott területek 
Tisztelettel kérünk minden versenyzőt, hogy a terepbemutató térképen jelölt tiltott területekere ne 

lépjenek be. A középtáv döntő versenyterületére térképpel történő belépés kizáráshoz vezethet az 

erdei selejtező és a középtáv döntő futamáról. 

Szolgáltatások 
A célterületen nem lesznek üzletek. WC és víz lesz a célterületen de elsősegély szolgáltatás nem lesz. 
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Erdei selejtező, augusztus 10. 

Célterület 
Csákvár, a Vaskapu-völgy szomszédságában. GPS: 47.36866, 18.42428 

Parkoló 
GPS: 47.36462, 18.43580 

Megközelítése táblázva lesz két irányból: a Zámolytól északra levő körforgalomtól (47.34545, 

18.40201) valamint Csákvár északkeleti végétől (47.39910, 18.47644) 

A parkoló a főúttól 400-600 m-re van. Innen a célterület további 500-800 m, 30-40 m 

szintkülönbséggel. 

Szállítás a parkoló és a célterület között 
A 85 év felettieket igény esetén egy terepjáróval szállítjuk a buszparkoló és a célterület között - 

keressétek a “WMOC 2021 transport” feliratot! Ugyanez a járat használható a rajtba való kijutáshoz is. 

Áttekintő térkép – erdei selejtező parkoló 

 

Áttekintő térkép – erdei selejtező célterület 
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Rajt 
Célterület-rajt távolság (minden kategóriának): 850 m / 10 m szintkülönbséggel, kék-fehér 

szalagozáson. A rajtba vezető út a parkoló közelében vezet, a rajt a parkoló szélétől 250 m-re van. 

A 2-es rajtba a jobb oldalon lesz a belépés, az 1-es rajtba a bal oldalon. A rajtbója mindkét rajt számára 

közös. 

A rajtban WC és ivóvíz is rendelkezésre áll. 

Az első rajt 10:00-kor lesz, az utolsó rajt 12:30 körül. A kísérőverseny első rajtja 13:00. 

Terep - Csákvár 
160-260 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő vértesi terep, sok eróziós objektummal 

(árkok, mély völgyek). A talaj kemény, köves. A növényzet változatos, a gerinceken többnyire nyílt 

terület vagy ligetes van, szabálytalan bozótfoltokkal, míg a völgyekre és domboldalakra változó 

sűrűségű tölgyerdő jellemző. Az úthálózat közepesen sűrű. A futhatóság és láthatóság a nyílt részeken 

kiváló, az erdős részeken változó. 

Nagy (5 m magas) sziklák is vannak a terepen. A terep nyugati szélén levő felhagyott bányát magas 

sziklafal határolja, ezt piros-fehér szalaggal jelöljük. A meredek sziklás oldalak száraz időben is 

csúszósak lehetnek.  

Különleges tereptárgyak az erdei selejtező futamon 

 

Rókavár (ISOM 113 – barna pontok) 

 

Oszlop (ISOM 530 – fekete kör) 

Fekete x - különböző vadászati tereptárgyak 
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Tankbeálló (különleges térképjel) 

 

A terepen előfordulhatnak mobil magaslesek, amelyeket a térkép nem jelöl. 

A terepen fehér szalagok lehetnek kint, amelyek a kísérő verseny kezdő pályáit segítik. Ezek a WMOC 

indulók térképein nem lesznek feltüntetve. 

Csapatsátrak 
Csapatsátrak állíthatóak a célterület kijelölt részén. Megjegyzés: nincs sok árnyékos hely, ezért 

érdemes sátrat hozni. 

Pályaadatok 
Térképméretek: 

A – 430 mm széles, 270 mm magas, 1:10 000 méretarányú 

B – 305 mm széles, 270 mm magas, 1:10 000 méretarányú 

C – 305 mm széles, 215 mm magas, 1:10 000 méretarányú 

D – 410 mm széles, 290 mm magas, 1:7 500 méretarányú 

E – 270 mm széles, 305 mm magas, 1:7 500 méretarányú 

F – 305 mm széles, 215 mm magas, 1:7 500 méretarányú 
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Erdei selejtező 

Kategória Rajt # Táv Szintkülönbség Ellenőrzőpontok Frissítőpontok Térképméret 

M35-1 1 8630 m 300 m 20 3 A 

M40-1 1 8360 m 260 m 16 3 A 

M45-1 1 7520 m 245 m 15 3 A 

M50-1 1 7290 m 240 m 16 3 A 

M50-2 1 7280 m 240 m 16 3 A 

M55-1 1 6700 m 210 m 13 3 A 

M55-2 1 6710 m 230 m 13 3 A 

M60-1 1 5590 m 190 m 14 2 D 

M60-2 1 5630 m 195 m 14 2 D 

M65-1 1 5310 m 180 m 13 3 D 

M65-2 1 5380 m 180 m 13 3 D 

M70-1 2 4950 m 185 m 13 3 D 

M70-2 2 4890 m 185 m 12 2 D 

M75-1 2 4290 m 165 m 11 2 E 

M75-2 2 4170 m 160 m 12 2 E 

M80-1 2 3350 m 110 m 12 1 F 

M85-1 2 2640 m 90 m 9 1 F 

M90-1 2 1730 m 55 m 6 1 F 

M95-1 2 1350 m 35 m 7 1 F 

W35-1 1 6020 m 220 m 14 2 A 

W40-1 1 5690 m 215 m 13 2 B 

W45-1 1 4700 m 170 m 12 2 B 

W50-1 1 4310 m 150 m 10 2 B 

W55-1 1 4100 m 150 m 13 3 B 

W60-1 1 3840 m 125 m 14 1 E 

W65-1 1 3730 m 125 m 11 2 E 

W70-1 2 3190 m 85 m 11 1 F 

W75-1 2 2640 m 70 m 9 1 F 

W80-1 2 1810 m 50 m 8 1 F 

W85-1 2 1350 m 35 m 7 1 F 

W90-1 2 870 m 25 m 5 0 F 

W95-1 2 870 m 25 m 5 0 F 

 

Gyerekek kísérése a kísérőversenyen 
A kísérő versenyen résztvevő gyerekeket kísérése a pályán megengedett a WMOC versenyzői 

számára. 
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Középtáv döntő, augusztus 11. 

Célterület 
Székesfehérvár-Csala, Kégl-kastély. GPS: 47.22384, 18.49783 

Parkoló 
GPS: 47.22925, 18.48081 

Megközelítése Székesfehérvár keleti szélétől (47.19831, 18.48301) valamint Lovasberény nyugati 

szélétől (47.31172, 18.54415) táblázva lesz. A parkoló Csala központjától 1,4 km-re van egy ideig 

aszfaltozott, majd egy idő után földúton. Egy pontonhídon keresztül lehet bemenni. 

A parkolótól a célterület további 150-600 m, elenyésző szintkülönbséggel. 

Figyelem! A nyílt területeken nagyon nagy hőség alakulhat ki! 

 

Áttekintő térkép – középtáv döntő célterület és parkoló 

 

Rajt 
Célterület-rajt 1: 800 m / 45 m szintkülönbséggel, fekete-sárga szalagozás 

Célterület-rajt 2: 400 m / 25 m szintkülönbséggel, kék-fehér szalagozás 

A rajtban nem lesz WC, mivel közel van a célterülethez, de ivóvizet biztosítunk. 

Az első rajt 10:00-kor lesz, az utolsó rajt 12:30 körül. A kísérőverseny első rajtja 13:00. 

Terep – Székesfehérvár, Kégl-kastély 
150-240 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő dombvidéki terep, sok eróziós objektummal 

(gerincek, kis völgyek). A völgyek oldalában meredek földfalak és árkok vannak. A talaj kemény, 

jellemzően nem sziklás. A terep nagy része nyílt terület szabálytalan bozótfoltokkal, kisebb része 

tölgyes. A nyílt területeken a futhatóság kiváló, de a bozótfoltok miatt (amik sok esetben tényleg 

áthatolhatatlanok) a láthatóság sok helyen korlátozott. Az erdős részeken a futhatóság és a láthatóság 

is korlátozott. Az úthálózat gyér. 

A hosszabb pályák magánterületeket is megközelítenek (520-as jel, olívazöld), amelyeket sövény 

határol, nem kerítés. Ezeken tilos áthaladni, de egyébként a határai egyértelműek és a nem is éri meg 

ezeken átmenni. 

A terepen sok nyúlüreg található, amelyeket a térkép nem jelöl, azonban könnyen bokasérüléseket 

okozhatnak! 
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Különleges tereptárgyak a középtáv döntő futamon 

 

Különleges mesterséges tereptárgy - fekete x: különböző vadászati tereptárgyak 

Csapatsátrak 
Csapatsátrak állíthatóak a célterület kijelölt részén.  

Megjegyzés: gyakorlatilag nincs árnyékos hely, ezért érdemes sátrat hozni. 

Pályaadatok 
Térképméretek: 

A – 305 mm széles, 215 mm magas, 1:10 000 méretarányú 

B – 380 mm széles, 215 mm magas, 1:7 500 méretarányú 

C – 350 mm széles, 215 mm magas, 1:7 500 méretarányú 

D – 305 mm széles, 215 mm magas, 1:7 500 méretarányú 

E – 305 mm széles, 215 mm magas, 1:7 500 méretarányú 

Középtáv döntő 

Kategória Rajt # Táv Szintkülönbség 
Ellenőrző

pontok 
Frissítőpontok 

Térkép-

méretek 

M35-A 1 6380 m 210 m 20 3 A 

M35-B 1 4970 m 135 m 19 2 A 

M40-A 1 6150 m 200 m 19 3 A 

M40-B 1 4780 m 135 m 16 3 A 

M45-A 1 5070 m 180 m 15 1 A 

M45-B 1 4170 m 80 m 12 2 A 

M50-A 1 5200 m 180 m 18 2 A 

M50-B 1 4050 m 125 m 14 1 A 

M55-A 1 4620 m 105 m 13 2 A 

M55-B 1 3630 m 80 m 14 1 A 

M60-A 2 4250 m 115 m 15 2 B 

M60-B 2 3310 m 75 m 13 2 C 

M65-A 2 4320 m 135 m 15 2 B 

M65-B 2 3360 m 70 m 14 1 C 

M70-A 2 3720 m 75 m 13 2 C 

M70-B 2 3050 m 60 m 10 3 C 
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M75-A 2 3170 m 65 m 12 2 C 

M75-B 2 2620 m 55 m 10 1 D 

M80-A 2 2690 m 65 m 10 3 C 

M80-B 2 2300 m 35 m 8 2 D 

M85-A 2 2140 m 30 m 9 1 D 

M90-A 2 1390 m 15 m 7 0 E 

M95-A 2 980 m 10 m 6 0 E 

W35-A 1 4990 m 130 m 18 2 A 

W35-B 1 4170 m 80 m 12 2 A 

W40-A 1 4850 m 145 m 18 2 A 

W40-B 1 4050 m 125 m 14 1 A 

W45-A 1 4020 m 105 m 14 1 A 

W45-B 1 3230 m 75 m 12 2 A 

W50-A 1 3740 m 105 m 14 2 A 

W50-B 1 2920 m 65 m 11 2 A 

W55-A 2 3600 m 85 m 13 2 A 

W55-B 2 2840 m 65 m 10 2 A 

W60-A 2 3320 m 70 m 12 2 C 

W60-B 2 2770 m 65 m 11 1 C 

W65-A 2 3380 m 75 m 13 2 C 

W65-B 2 2620 m 55 m 10 1 D 

W70-A 2 2840 m 60 m 12 1 C 

W70-B 2 2360 m 40 m 10 2 D 

W75-A 2 2300 m 35 m 9 1 D 

W75-B 2 1760 m 30 m 9 0 E 

W80-A 2 1800 m 20 m 8 0 E 

W85-A 2 1360 m 20 m 6 0 E 

W90-A 2 980 m 10 m 6 0 E 

W95-A 2 980 m 10 m 6 0 E 
 

Gyerekek kísérése a kísérőversenyen 
A kísérő versenyen résztvevő gyerekeket kísérése a pályán megengedett a WMOC versenyzői 

számára. 
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Hosszútáv döntő terepbemutató, augusztus 12. 

Helyszín 
A hosszútáv döntő terepbemutatójának helyszíne az erdei selejtező terepének nyugati része (csak a 

hosszabb pályáknak) és a hosszútáv terepének délnyugati határa. 

Időpont 
09:00 – 19:00, augusztus 12. csütörtök  

Térkép 
Gánt, Gém-hegy model, 1:10.000 és 1:7.500. Alapszintköz: 5 méter 

Térképek elosztása 
Mivel a hosszútáv döntő terepbemutatója ugyanazon a területen lesz, mint az erdei selejtező 2 nappal 

előtte, ezért a terepbemutató térképei csak az erdei selejtező után lesznek elérhetők az alábbiak 

szerint: 

- a velencei versenyirodában augusztus 10-én és 11-én 

- a pákozdi aréna versenyirodájában a középtáv döntő alatt augusztus 11-én 

- a hosszútáv terepbemutató parkolójában augusztus 12-én 

Mindenkit megkérünk, hogy csak annyi terepbemutató térképet vegyen el amennyit augusztus 12-én 

használni fog! 

Odajutás és parkolás 
Székesfehérvárról a 8123-as utat Zámoly felé kell követni, utána pedig tovább észak felé. Az eligazító 

táblák a Zámolytól északra található nagy körforgalomnál fognak kezdődni (GPS: 47.34545, 18.40201). 

A körforgalomtól a 8123-as utat kell követni észak felé mindaddig amíg beér Gántra. 

Budapest / Csákvár felől az eligazító táblák Csákvár északkeleti részén a 8126-os úton fognak kezdődni 

itt: 47.39910, 18.47644. Innentől a 8126-os utat kell követni a nagy körforgalomig Zámolytól északra 

(GPS: 47.34545, 18.40201). A körforgalomtól a 8123-as utat kell követni észak felé mindaddig amíg 

beér Gántra. 

Parkolni az út szélén lehet itt: 47.38375, 18.38341 

A terepbemutató rajtja 150 m-re van a parkolótól. 

Terep 
A hosszútáv terepbemutató helyszíne része az erdei selejtező terepének és délnyugatról határolja a 

hosszútáv döntő területét. A terep magasan releváns a hosszútáv döntő terepéhez. A talaj kemény és 

nagyrészt tölgy borítja, de található egy kevés bokros nyílt terület. A terepen a szintkülönbség változó, 

vannak laposabb és nagyon meredek részek is, melyek relevánsabbak a hosszútáv döntő terepéhez. A 

futhatóság a nyílt területeken kiváló míg az erdős részeken lassabban lehet haladni. Az aljnövényzet 

ritka. Az úthálózat átlagos. A terepen kevés vizes objektum található. Az erdős részeken kevés 

sziklaobjektum található, de a hosszútáv döntő terepén lényegesen több sziklaobjektum lesz. 
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Pályaadatok 
16 pont lesz kihelyezve a terepen. Ezeket a versenyzők tetszőleges sorrendben érinthetik időmérés 

nélkül. A pontokon nem lesz SPORTident felszerelés. A terepbemutató bemutatja a hosszútáv döntő 

terepét, illetve a pontelhelyezés módját. 

Áttekintő térkép 

 

Versenyterület – tiltott területek 
Tisztelettel kérünk minden versenyzőt, hogy a terepbemutató térképen jelölt tiltott területekere ne 

lépjenek be. A hosszútáv döntő versenyterületére térképpel történő belépés kizáráshoz vezethet. 

Szolgáltatások 
A célterületen nem lesznek üzletek. A célterülettől 700 m-re található egy kis üzlet és egy étterem Gánt 

közepén. Víz és WC lesz a célterületen, viszont elsősegély szolgáltatás nem lesz elérhető. 
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Hosszútáv döntő, augusztus 13. 

Célterület 
Csákvár, a Vaskapu-völgy szomszédságában. GPS: 47.36866, 18.42428 

Parkoló 
GPS: 47.36462, 18.43580 

Megközelítése táblázva lesz két irányból: a Zámolytól északra levő körforgalomtól (47.34545, 

18.40201) valamint Csákvár északkeleti végétől (47.39910, 18.47644) 

A parkoló a főúttól 400-600 m-re van. Innen a célterület további 500-800 m, 30-40 m 

szintkülönbséggel. 

Szállítás a parkoló és a célterület között 
A 85 év felettieket igény esetén egy terepjáróval szállítjuk a buszparkoló és a célterület között - 

keressétek a “WMOC 2021 transport” feliratot! Ugyanez a járat használható a rajtba való kijutáshoz is. 

Áttekintő térkép – hosszútáv döntő parkoló 

 

Áttekintő térkép – hosszútáv döntő célterület 
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Rajt 
Célterület-rajt 1: 2100 m / 40 m szintkülönbséggel, fekete-sárga szalagozás 

Célterület-rajt 2: 600 m / 20 m szintkülönbséggel, kék-fehér szalagozás. A szállítás a befutóponttól 

indul folyamatosan. 

Az 1-es rajtban WC-t és ivóvizet is biztosítunk, a 2-es rajtban csak vizet. 

Az első rajt 9:30-kor lesz, az utolsó rajt 12:00 körül. A kísérőverseny első rajtja 13:00. 

Terep – Csákvár 
185-316 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő vértesi terep, sok eróziós objektummal 

(árkok, mély völgyek). A talaj kemény, néhol köves. A növényzet változatos, a gerinceken többnyire 

nyílt terület vagy ligetes van, szabálytalan bozótfoltokkal, míg a völgyekre és domboldalakra változó 

sűrűségű tölgyerdő jellemző. A terepen sok a pontszerű objektum (gödrök, mélyedések), melyek 

jellemzően csoportosan jelennek meg, illetve számos vadászati objektum is fellelhető. Az úthálózat 

közepesen sűrű. A futhatóság és láthatóság a nyílt részeken kiváló, az erdős részeken változó. 

A terep nyugati szélén levő felhagyott bányát magas sziklafal határolja, ezt piros-fehér szalaggal 

jelöljük. 

Különleges objektumok – hosszútáv döntő 

   

Tankbeálló-különleges jel 

   

Különböző vadászati objektumok-a térképen fekete X-szel jelölve 
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Rókalyuk (ISOM 113 - barna pontok) 

A versenyzők szembe találkozhatnak fehér szalagokkal az erdőben. Ezek a WMOC Tour kezdő 

kategóriáit segítik, de a WMOC indulók térképein nincsenek feltűntetve. 

Csapatsátrak 
A csapatsátrakat az arénában kijelölt területeken lehet felállítani. Az arénában nem lesz sok árnyékos 

terület ezért a sátorhasználat ajánlott. 

Pályaadatok 
Térképméretek: 

A – 395 mm szélesség, 330 mm magasság, 1:10 000 méretarány 

B – 430 mm szélesség, 305 mm magasság, 1:10 000 méretarány 

C – 295 mm szélesség, 305 mm magasság, 1:10 000 méretarány 

D – 305 mm szélesség, 415 mm magasság, 1:7 500 méretarány 

E – 335 mm szélesség, 290 mm magasság, 1:7 500 méretarány 

F – 345 mm szélesség, 215 mm magasság, 1:7 500 méretarány 

G – 305 mm szélesség, 215 mm magasság, 1:7 500 méretarány 

Hosszútáv döntő 

Kategória Rajt # Táv Szint Pontok 

száma 

Frissítőpontok Térkép mérete 

M35-A 1 11600 m 515m 16 3 A 

M35-B 1 9430 m 380m 14 2 A 

M40-A 1 10100 m 465m 17 3 A 

M40-B 1 8540 m 360m 11 3 A 

M45-A 1 9530 m 380m 16 2 A 

M45-B 1 7270 m 250m 10 2 B 

M50-A 1 8390 m 335m 14 2 B 

M50-B 1 7150 m 290m 13 3 C 

M55-A 1 7510 m 280m 11 2 B 

M55-B 1 5930 m 205m 12 2 C 
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M60-A 1 6600 m 225 m 13 2 D 

M60-B 1 5760 m 200 m 12 2 D 

M65-A 1 6520 m 200 m 10 2 D 

M65-B 1 4780 m 140 m 10 2 D 

M70-A 2 5760 m 200 m 12 2 D 

M70-B 2 4770 m 150 m 8 2 E 

M75-A 2 4930 m 170 m 11 2 E 

M75-B 2 3760 m 115 m 7 2 F 

M80-A 2 3680 m 110 m 9 2 E 

M80-B 2 3260 m 90 m 9 2 F 

M85-A 2 2860 m 75 m 10 2 G 

M90-A 2 1790 m 40 m 8 1 G 

M95-A 2 1540 m 40 m 8 1 G 

W35-A 1 7190 m 235 m 14 2 C 

W35-B 1 6000 m 200 m 12 2 C 

W40-A 1 6470 m 230 m 15 3 C 

W40-B 1 4770 m 195 m 12 1 C 

W45-A 1 5790 m 195 m 12 1 C 

W45-B 1 4400 m 160 m 12 2 C 

W50-A 1 5340 m 170 m 12 2 C 

W50-B 1 4120 m 155 m 8 2 C 

W55-A 1 5100 m 200 m 11 2 C 

W55-B 1 3780 m 120 m 9 2 C 

W60-A 2 4700 m 120 m 12 2 F 

W60-B 2 3740 m 110 m 7 2 F 

W65-A 2 4400 m 115 m 9 2 F 

W65-B 2 3450 m 100 m 7 2 F 

W70-A 2 3920 m 95 m 10 2 F 

W70-B 2 2920 m 80 m 10 2 F 

W75-A 2 2980 m 85 m 9 2 F 

W75-B 2 2420 m 75 m 9 1 G 

W80-A 2 2230 m 55 m 9 1 G 

W85-A 2 1530 m 35 m 8 1 G 

W90-A 2 970 m 30 m 5 0 G 

W95-A 2 970 m 30 m 5 0 G 

 A terepen megtalálhatóak lesznek frissítővel felszerelt pontok amik nem a versenyző pályájába 

tartoznak. Ezek a térképen nem lesznek láthatóak és a fenti táblázatban sem szerepelnek! 
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Nevezések összesítése 
A 2021 július 12-ig előtt beérkezett nevezések összesítése: 

 Női Férfi Összesen 

Ausztria 14 47 61 

Fehéroroszország 2 1 3 

Belgium 2 8 10 

Brazília 0 1 1 

Bulgária 0 6 6 

Kanada 1 1 2 

Horvátország 2 1 3 

Csehország 39 74 113 

Dánia 16 27 43 

Észtország 35 27 62 

Finnország 47 140 187 

Franciaország 0 3 3 

Németország 18 23 41 

Egyesült Királyság 4 11 15 

Magyarország 129 221 350 

Írország 1 0 1 

Izrael 2 4 6 

Olaszország 6 7 13 

Kazahsztán 1 0 1 

Dél-Korea 0 1 1 

Lettország 8 11 19 

Litvánia 12 20 32 

Moldova 0 2 2 

Hollandia 0 2 2 

Norvégia 40 82 122 

Lengyelország 3 17 20 

Portugália 1 8 9 

Románia 4 23 27 

Oroszország 5 16 21 

Szerbia 2 2 4 

Szlovákia 12 21 33 

Szlovénia 2 4 6 

Spanyolország 8 17 25 

Svédország 64 102 166 

Svájc 14 39 53 

Törökország 0 3 3 

Ukrajna 3 11 14 

Amerikai Egyesült 
Államok 

1 4 5 

  498 987 1485 

 


