
Boróka Kupa MapRun értesítő (2021.11.13-14.) 

 

Kategóriák: 

A Boróka Kupán többféle MapRun pálya lesz versenyidőben, mindkét napon: 

MapRun A kategória - technikás Waikato típusú pontbegyűjtő (kb 4 km) 

MapRun B kategória - technikás vonalas pálya (3 km) 

MapRun C kategória - könnyebb, kezdőknek tervezett vonalas körpálya (2 km) 

A pályák az adott versenynapon lesznek nyitva, megnyitásukhoz kódot adunk majd. 

 

Rossz idő esetén, mivel akkor korlátozottan lehetne használni a telefont, átalakulnak normál, Nyílt, 

papírtérképes, dugókás pályává. 

 

Nevezés: 

Őszi Boróka Kupa :: Esemény adatok - E-nevezés.hu (e-nevezes.hu) 

 

A pályák leírása: 

A  technikás pályák (A,B kat.) esetén korlátozott számban lesz lehetőség az aktuális pozíció 

lekérésére, fél percig (3 élete lesz minden indulónak). 

A Waikato pontbegyűjtő ideiglenesen elérhető pontokat is tartalmaz (kódjuk 9xx alakú) , érintésük 

nem számít az összpontszámba a versenyidő első és utolsó 10 percében – viszont egyébként 100 

ponttal növelik azt, érdemes jól tervezett stratégiával nekivágni a pályának. A versenyidő 25 perc, 

ezalatt kell a maximális összpontszámra törekedni. A késésért percenként 20 pontot vonunk le. 

A könnyített pálya  (C kat.) végig mutatja az aktuális pozíciót.      

A teljesítéshez okostelefon és azon a MapRun6 alkalmazás szükséges. Az indulók térképet is kapnak, 

de érdemes a telefonon is követni a pályát pontérintéshez, az időméréshez, a pozíciójelzés 

használatához. Tájoló is szükséges! 

A pontokon nincsen  bója jelölés, a pontérintést a telefon igazolja.  Ha ez elmarad, de biztosak 

vagyunk, hogy fogtuk, haladjunk tovább. Az eredményt lehet utólag korrigálni a track alapján.  

 A célban egy rövid tesztpálya áll rendelkezésre, amin mindenki kipróbálhatja, hogy működik a 

MapRun6 app a telefonján. Ugyanitt segítünk az app. letöltésben, használatát bemutatjuk. 

További  részletek a verseny előtt a Facebook csoportunkban:   MapRunners.hu | Facebook 

 

Eredmények: 

Az eredmények  a MapRun  felületén  online követhetők, ehhez a  linkeket (qr kódot is) a 

versenyközpontban megosztjuk. 

https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/221
https://www.facebook.com/groups/1169522923243913


A teljesítést természetesen okosórára vagy egyéb eszközre rögzített track alapján utólagos 

feldolgozással is elfogadjuk. 

 

Díjazás: 

Eredményt a verseny utáni héten hirdetünk, a legjobb teljesítőket díjazzuk mindegyik kategóriában. 

 

Várunk minden MapRun rajongót egy technikás futásra, tapasztalat cserére, ötletelésre – akár egy 

napra is! 

 

 

Erdélyi Tibor 

Fazekas Gabriella 

Maprun.hu@gmail.com 

MapRun – Mobilos tájfutók közössége (maprunners.net) 

 

 

  

mailto:Maprun.hu@gmail.com
http://maprunners.net/

