A verseny célja
A versenyzést kedvelı természetjárók részére lehetıséget biztosítani
tájékozódási képességük megmérettetésére és a Mátra hegység természeti
szépségeinek megismerésére. Érdeklıdık részére alkalmat teremteni a
tájékozódási versenyekhez szükséges gyakorlati tapasztalatszerzésre.
A verseny meghatározása
Gyalogos, egyfordulós, nappali, középfokú (B kategóriás) pontbegyőjtı
tájékozódási túraverseny.
A verseny helye és ideje
2012. november 11. (vasárnap)
Rajt és cél:
Mátraszentistván, Sípark felsı parkolója
Nevezés
A helyszínen, 8:00 – 10:00 között.
A nevezési díj 500 Ft/fı. A Magyar Természetbarát Szövetség tagjainak,
diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft/fı.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját
felelısségére indul. Kártérítés a rendezıségtıl semmilyen címen nem
igényelhetı.
A rajt elérésének lehetıségei
Gyöngyös ill. Pásztó felıl közúton.
Autóbusz indul Mátraszentistvánba: Gyöngyösrıl 6:00 és 8:30 órakor.
Autóbusz indul Mátraszentistvánból: Gyöngyösre 14:13 és 15:05 órakor.
Személyautóval érkezıknek a rajtnál van lehetıség a parkolásra.
A rajt elérésérıl és a hazautazásról mindenki maga gondoskodik.
A verseny kategóriái
Felnıttek,
Iskolások,
Családok 11 év alatti gyermekkel,
Családok 11-17 éves gyermekkel,
Nagyszülık.

Rendezı:

3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 1.
www.kekesturista.hu
A csapatlétszám 2-6 fı, de felnıtt kategóriában
egyéni indulás is lehetséges.
A Versenybíróság összetétele
Elnök, pályakitőzı, értékelı bíró:
Rajt- és célbíró:
Technikai felelıs:

Simon Péter, Dániel Andrea
Halász Veronika, Szárnya Pál
Tóthné Kelemen Mária

A verseny kb. távja, szintemelkedése és a várható versenyidı
Táv:
6-7 km
Szint:
3-400 m
Versenyidı: 2,5 óra
A versenyen alkalmazott térkép
1:10.000 méretarányú, 5 m-es alapszintköző, 2012. évi színes tájfutótérkép.
A verseny díjazása
Kategóriánként az I-III. helyezett csapatok érmet és oklevelet, minden résztvevı
kitőzıt kap. Az I. helyezettek elnyerik az Avar Kupát.
Az eredményhirdetés helye és ideje
A verseny napján, a célban kb. 14-15 óra között.
A versennyel kapcsolatos információ
Simon Péter – tel.: 30/27-47-057 – e-mail: geogyongy@gmail.com
Szeretettel várunk minden természetet, túrázást, tájékozódást kedvelı csapatot,
családot, fiatalt, idıst, tanárt és tanítványát, nagyszülıt és unokáját egyaránt.
Fontosabb szabályok
A terepen elhelyezett kb. 20 db. érintési pontot a térkép alapján tetszıleges
sorrendben, a megadott versenyidın belül kell felkeresni. Egy-egy érintıpont
megtalálását különbözı pontszámmal jutalmazunk – attól függıen, milyen
nehézségő pontról van szó. A tájékozódási felkészültség pontosabb mérése
érdekében ún. tévesztıpontokat is elhelyezünk a terepen, amelyek érintése
kevesebb pontot ér. Ezen kívül a verseny közben néhány tájékozódási jellegő
feladatot is meg kell oldani. A versenyt az nyeri, aki kategóriájában a legtöbb
pontot szerzi.
A versenyhez kapcsolódó elméleti feladatok ezúttal másképp szólnak majd az
„Év fáiról”: Az 1996 óta megválasztott fafajokat kell majd képekrıl felismerni.
Ez csak játék, a versenyeredményekbe nem fog számítani.
Szeretettel várunk mindenki versenyünkön.
Gyöngyös, 2012. október 27.
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