e-KISPEST KUPA ’14
Elektronikus és Virtuális Természetjáró Tájékozódási Verseny

Versenykiírás
A verseny előkészítése során úgy éreztük magunkat, mintha egy rendes tájékozódási
túraversenyt szerveznénk: lesz versenytérkép, találkozhattok álbójákkal, és olyan modellezett
terepi tájékozódási feladatokkal is, amelyekhez többször is terepbejárást kellett tartanunk.
Kívánjuk, hogy a feladatok megoldása során egy kicsit Te is egy túraversenyen érezd magad…

A verseny célja: Egy tájékozódási túraverseny modellezése kapcsán lehetőséget biztosítani az
ország természetjárói és természetet kedvelői részére olyan versenyen való részvételre, ahol
tájékozódási és túravezetési ismereteiket próbára tehetik és fejleszthetik. (Azaz nem az
elméleti feladatokat helyezzük előtérbe - például szerkesztési feladat nem is lesz-, hanem
túlnyomó részben tájékozódási feladatok lesznek vizuális eszközök segítségével.)
A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, nappali, felsőfokú (A), középfokú (B) és emelt
alapfokú (eC), szintidős virtuális természetjáró tájékozódási verseny.
A verseny rendezője: Gémes Természetjáró Egyesület közhasznú szervezet
A verseny helye: Bárhol, de internet hozzáférés szükséges.
A verseny ideje: 2014. január 19. (vasárnap)
Kezdés: Minden kategóriában egységesen: pontban 1030 órakor.
A verseny menete:
A kezdési időpontban (ami egyben a szintidő kezdete is) felkerül a www.kispestkupa.5mp.eu
honlap nyitó oldalára egy link, amelyre kattintva megjelenik a kategória ideiglenes honlapja, ami
tartalmazza az általános- és versenyutasítást, a versenytérképet és feladatlapot és a
versenyzőkartont. Az anyagok letöltése ettől az időponttól lehetséges. Az általános- és
versenyutasítás elolvasása után a versenyzőkartonon ki kell tölteni a nevezéshez szükséges
adatokat, majd elkezdődhet a feladatok megoldása, és visszaküldése. Minderre a feladatlapon
szereplő szintidő - előreláthatólag kb. 2 óra - áll rendelkezésre. A feladatok megoldását
követően e-mail útján kell a kitöltött versenyzőkartont visszaküldeni.
Kategóriák:
- Felsőfok (A):
- Középfok (B):
- emelt Alapfok (ec):

elsősorban az OTTCsB és OTTEB versenyein induló versenyzők
részére.
túraversenyzésben jártasabb csapatok részére.
túraversenyzésben kevésbé jártas csapatok részére.

Csapatlétszám: minden kategóriában 1-4 fő.

Nevezés: előzetes nevezést nem kérünk, a szükséges adatokat (csapatnév, csapattagok
neve…) a választott kategória versenyzőkartonján kell megadni.
Nevezési díj: A nevezés minden kategóriában ingyenes.
Javasolt felszerelés: tájoló (ÉK-i 360°-os), vonalzó, 2 golyóstoll, óra, ivóvíz.


Díjazás: minden kategória 1-3. helyezett csapatának tagjai érem díjazásban részesülnek.
Abban a kategóriában, amelyikben legalább négy csapat és négy egyéni induló is volt, az egy
fős csapatokat külön fogjuk értékelni.
Eredményhirdetés: Az eredményhirdetés és a díjátadás idejéről az eredményértesítőben
adunk tájékoztatást.
Egyéb információk:
 A verseny során a tájékozódási feladatokon (pl.: távolságmérés, iránymérés, menetidő
számítás, kötelező útvonal… ) túl a csapatoknak egy totót is ki kell tölteniük. A totón
szereplő kérdések a www.gemeste.hu honlap menürendszeréből elérhető információkból,
továbbá tájékozódással, túrázással, valamint turista- és tájfutó térkép ismeretével
kapcsolatos kérdésekből lesznek összeállítva.
 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A rendezőktől kártérítés semmilyen
jogcímen nem igényelhető.
 A szintidő kezdete a versenyanyagok felkerülésének időpontja. (Azaz, ha a bármi okból
néhány perccel később lesznek elérhetőek a versenyanyagok, akkor a szintidő kezdete is
kitolódik.)
 Az általános- és versenyutasítás valamint a versenytérkép és feladatlap pdf formátumban, a
versenyzőkarton pedig word (Microsoft Office Word 2003) file-ként lesz elérhető.
 A versenyfeladatokat célszerű kinyomtatva elvégezni, de lehet a (sík)képernyőt használva
is.
 A versenyen minden kategória ugyanazt a feladatsort kapja, ami elősegíti az
eredmények ismeretében minden résztvevő számára, hogy jobban fel tudja mérni
teljesítményét a többi kategória versenyzőihez képest is.
A versennyel kapcsolatban érdeklődni az ekispestkupa@gmail.com e-mail címen lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gémes Természetjáró Egyesület
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