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Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túraverseny
az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság I. fordulója
Paks, Ürgemező
2013. március 23.
Bevezető helyett:
A tavalyi év helyszíne nekünk nagyon bejött, ezért maradunk ugyanott idén is  A szokásos formánkat igyekszünk ismét
nyújtani, reméljük az időjárás is kegyes lesz hozzánk és a versenyzőkhöz. A terep az alföldi versenyekről már jól ismert tipikus
mezőföldi homok – ebben az időszakban még inkább áldás, a pályákon igyekszünk túljárni a versenyzők eszén, de a körítésben
semmi rafináltságot nem tervezünk. Idén újítunk a versenyt követő ellátásban, ezért (is) érdemes végigböngészni a teljes
kiírást.
A verseny célja:
A túraversenyzés népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása azoknak a természetjáróknak, akik eme szabadidős
elfoglaltságra érdeklődést mutatnak. Országos túraverseny rendszeres megrendezése Tolna megyében. Az országos bajnoki
kategóriák mellett a versenyzés megismertetése a fiatal turistákkal és a kíváncsi kezdő felnőttekkel.
A verseny helye és ideje:
2013. március 23. (szombat)
Találkozó, versenyközpont: Paks, Gesztenyés út 2, ATOMFITT Centrum
Az első rajt 8 órakor, az utolsó 10 óra 30 perckor lesz.
A találkozó helyszíne megközelíthető:
Gépkocsival: Pakson belül a piros turistajelzés mellett található az Atomerőmű SE Sportcsarnok. Kérjük a gépkocsival és
külön busszal érkezőket, hogy a Sportcsarnok környezetében parkoljanak. Innen táblák segítik a versenyközpontba jutást.
Tömegközlekedéssel érkezők: A menetrendszerű autóbuszokról a buszpályaudvaron kell leszállni, onnan gyalog a központ felé
a körforgóig, innen végig a piros turistajelzést követve előbb Ny-nak tartani, majd a város szélén D-re fordulni. A
buszpályaudvar versenyközponttól a fenti útvonalon ~2,3 km-re található.
Rendező:
DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület és az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya.
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A verseny formái és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességes, felső-, közép- és alapfokú egyfordulós, nappali természetjáró tájékozódási túraverseny.
A, A/36, A/50, A/60-70 kategóriák:
Felsőfokú: tájfutótérképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok részére, a megfelelő életkori
kategóriákkal. (Előzetes távadatok: 9, 9, 7 és 6 km, szint minden pályán: 100 m alatt. Az „A” és „A36” kategóriák azonos
pályán, de különböző menetsebességgel haladnak, az „A/60-70” kategóriában a két korosztály azonos pályán, de különböző
menetsebességgel versenyez.)
„B” kategória:
Középfokú: tájfutótérképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok részére. (Táv: ∼7 km,
szint: 100 m alatt.) Külön díjazzuk a felnőtt és az IFI kategóriákat.
Kincskereső („Emelt szintű”) C kategória:
Alapfokú: tájfutótérképen, bontott távú verseny (2-4 fős csapatok részére), az időmérő állomások között kötött menetidővel,
közvetlenül utak mellett található ellenőrző pontokkal + elméleti kérdések megoldása. Alapszintű tájékozódási feladatok
megoldása szükséges. (Táv: ∼7 km, szint: 100 m alatt.) Külön díjazzuk a felnőtt és az IFI kategóriákat.

„Kiránduló C kategória”
Alapfokú: turistatérképen, útvonalleírással segített, bontott távú verseny (2-5 fős csapatok részére), az időmérő állomások
között kötött menetidővel + elméleti kérdések megoldása. A "kiránduló C" kategória végig jelzett úton halad.
(Táv: ∼10 km, szint: 100 m alatt.) Külön díjazzuk a felnőtt és az IFI kategóriákat.
IFI-nek számít a csapat „B” kategóriában, ha a csapat minden tagja 18 év alatti, „eC” és „kC” kategóriákban, ha a
csapat minden tagja 14 év alatti.
Lehetőség van a kiránduló C kategória pályáját túravezetővel, csapatosan teljesíteni, az ilyen irányú igényt kérjük a
nevezésben előzetesen jelezni. A csapat tervezett indulási ideje: 9 óra.
Díjazás:
Kategóriánként az első, második és harmadik helyezést elért csapatok érem és oklevél díjazásban részesülnek.
Minden kategória első helyezett csapat tagja(!) véglegesen elnyeri a rendezvényre készített egyedi kupát!
A rendezők fenntartják a jogot, hogy kevés induló esetén, az értékelésben kategória-összevonást alkalmazzanak.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja délután 4/fél 5 óra.
A versenyen induló minden résztvevő megkapja a verseny kitűzőjét.
Nevezés, nevezési díj:
Előzetes nevezési lehetőség 2013. március 17-ig írásban:
 Jakab Albert 7030 Paks, Újtemplom u. 20.
e-mail: jakab.albert@dmtr.hu
Kérjük, hogy a nevezésben az alábbi adatokat adjátok meg: csapatnév, kategória, versenyzők száma, plusz térkép igény.
Érdeklődni telefonon:
A verseny nevezési díja

20/431-81-12 és 20/314-46-50 esetleg 75/414-912 (17 óra után).

határidőre beérkezett nevezés esetén
MTSz tagok, paksi lakosok, diákok 19 év alatt
helyszíni nevezés esetén mindenkinek
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.

800 Ft / fő
600 Ft / fő
1.000 Ft / fő

A versenyen minden A és B kategóriás csapat két darab berajzolt nyomdai térképet kap (2012-es helyesbítés, M 1:10 000,
alapszintköz: 2 m). A két darab térképen kívül, igény szerint plusz, rajzolatlan térképet térítés ellenében biztosítunk. A plusz
térkép ára: 200 Ft/db.
A Kincskereső C kategória csapatai csapatonként egy-egy tájfutótérképet kapnak. Előzetes kérés alapján plusz egy térkép
kérhető.
A kiránduló C kategóriában saját turistatérkép javasolt, a versenyhez a pályát tartalmazó térképrészlet-másolatot biztosítunk.
Kötelező felszerelés:
Tájoló, íróeszköz, óra, elsősegély csomag.
Az A és B kategóriáknál körző, vonalzó is.
Minden kategóriában ajánlott a Dél-Mezőföld turistatérkép.
Ajánlott irodalom:
http://dmtr.hu/del_mezofold.php
http://ddnp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1971
Kiegészítő rendelkezések:
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi módosított kiadás).
Óvás - írásban, a csapat célba érkezését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási díj, 4.000 Ft
egyidejű megfizetésével.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelősségére indul. Kártérítés a
verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető.
Szolgáltatások:
- a versenyközpontban csomagmegőrzés,
- a célban meleg ital, zsíros kenyér, édesség.
- Lehetőség van a verseny után gulyáslevest ebédelni, előzetes rendelés esetén 500 Ft/adag áron, az előzetes igényt a
nevezéssel együtt kérünk jelezni.
Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezők

