GÉMES KUPA ’13
Tájékozódási Túraverseny

Versenykiírás

Budapest, Csillebérc
2013. szeptember 29.

A verseny célja: Lehetőséget biztosítani az ország természetjárói és természetet kedvelői részére
olyan versenyen való részvételre, ahol baráti hangulatban tájékozódási és túravezetési ismereteiket
próbára tehetik és fejleszthetik, különböző nehézségi fokozatú pályákon. A verseny egyben a 2013. évi
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság B kategóriájának 10., és a Budapesti
Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága által meghirdetett 2013. évi Budapesti
Tájékozódási Túrabajnokság 14. fordulója.
A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, nappali, emelt alapfokú (eC) és középfokú (B), kötött
menetsebességes, gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny.
A verseny rendezője: Gémes Természetjáró Egyesület közhasznú szervezet
A verseny helye: Budapest XII. kerület, Csillebérc
A verseny ideje: 2013. szeptember 29. (vasárnap)
Versenyközpont (Rajt): Bp. XII. ker., Csillebérc, KFKI mellett (A Központi Fizikai Kutató Intézet
kerítésének DNY-i sarkánál.)



Indítás: 0930 órától 1100 óráig folyamatosan.
A találkozó hely (Rajt) megközelítése:

Tömegközlekedéssel:
 A Széll Kálmán térről a 21 autóbusszal a másik végállomásig kell utazni. (A busz kb. 20 percenként
indul, a menetideje 24 perc.)
Gépkocsival:
 Normafától a Konkoly Thege Miklós úton közelíthető meg a parkoló.

Rajt

Parkolásra javasolt hely
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Versenybíróság:

Elnök: Farkas Sándor
Pályakitűző: Farkas Sándor
Ellenőrző bíró: Szabó Zsuzsanna
Tagok: Lehoczki Zoltán, Szalai László, Farkas Attila

Szövetségi ellenőr: Mórocz Imre (i.morocz@chello.hu 06-30/670-5689)
Nevezési díj: A nevezés minden kategóriában ingyenes.
Térkép: 1:7.500 méretarányú, 5 m-es alapszintközű, 2011-ben felülvizsgált, vízálló papírra nyomtatott
színes tájfutó térkép. (Minden csapat 1 db. színes, berajzolt térképet kap. További térképeket sajnos
nem tudunk biztosítani.)
Versenypályák és azok tervezett adatai:
Emelt Alapfokú (eC):

5000 m., szintemelkedés: 250 méter. Csapatlétszám: 2-5 fő.
Tájfutó térkép alapvető ismerete szükséges. Egyszerű tájékozódási
feladatok lehetnek (pl.: menetidő tartása, távolságmérés).

Középfokú (B):

6000 m., szintemelkedés: 300 méter. Csapatlétszám: 1-5 fő.
(Csak általános iskolás tanulókból álló csapatoknál: 2-5 fő.)
Tájfutó térkép ismerete szükséges. A középfoknak megfelelő
tájékozódási feladatok lehetnek.

Kategóriák:
Igazodva a Budapesti Tájékozódási Túrabajnoksághoz (továbbiakban: BTT):
Emelt Alapfokon belül:
- Alapfokú kategória (eC):

túraversenyzésben kevésbé jártas csapatok részére, illetve a BTT Alapfokú
bajnokságába benevezett csapatok részére.

Középfokon belül:
- Alapszintű Középfokú (BA): az alapfoknál kicsit több ismerettel rendelkező csapatok részére, illetve a
BTT Alapszintű középfokú bajnokságába benevezett csapatok részére.
- Középfokú kategória (B): túraversenyzésben jártas csapatok részére, illetve a BTT Középfokú
bajnokságába benevezett csapatok részére.
- Kiemelt Középfok (KB):
az OTTCsB és OTTEB versenyein induló versenyzők, valamint a BTT
Kiemelt középfokú bajnokságába benevezett csapatok részére. (A
versenypálya azonos a „B” pályával.)
(A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban résztvevő csapatok bajnoki eredményének megállapítása
a bajnokság versenyszabályzata alapján történik.)
Nevezés: kizárólag előzetesen 2013. szeptember 17-ig beérkezően, az
ekispestkupa@gmail.com
e-mail címen.

Nevezéskor kérjük megadni a csapat nevét, létszámát, kategóriáját, a csapatvezető elérhetőségeit (név,
telefonszám, e-mail cím). Amennyiben egy közösség több csapatot nevez egyidejűleg, akkor kérjük
megadni, hogy melyik kategóriában, hány csapatot indít.
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Kötelező felszerelés:
 „eC” kategóriában: 2 golyóstoll, óra, ivóvíz, elsősegély felszerelés.
 „BA” „B” és „KB” kategóriában: tájoló (ÉK-i 360°-os), vonalzó, továbbá ugyanaz, mint az „eC”
kategóriánál.
Óvás, észrevételezés: A verseny végeredményével kapcsolatos észrevétellel, vagy óvással Farkas
Sándorhoz kell fordulni. Óvást kizárólag írásban (e-mailben, vagy személyesen) lehet benyújtani „óvás”
megjelöléssel. Az észrevételezés és az óvás díjmentes, melyeket benyújtani legkésőbb a verseny
eredményének megküldését követő harmadik nap éjfélig lehet.
Díjazás: minden kategória 1-3. helyezett csapatának tagjai érem díjazásban részesülnek. Azoknál a
kategóriáknál, amelyekben nem indul legalább hat csapat, a kategória összevonás jogát fenntartjuk.
Eredményhirdetés: A verseny eredményét 10 napon belül elektronikusan megküldjük. A díjátadás
idejéről az eredményértesítőben adunk tájékoztatást.
Egyéb információk:
 A verseny során minden csapatnak egy tesztlapot is ki kell töltenie, melynek eredménye csak az
emelt alapfokon számít bele a végeredménybe (középfokon csak az esetleges holtverseny
eldöntéséhez vesszük figyelembe). A tesztlapon szereplő feladatok a www.gemeste.hu és a
www.btssz.hu honlapok menürendszeréből elérhető információkból, valamint turista- és tájfutó térkép
ismeretével kapcsolatos kérdésekből lesznek összeállítva.
 A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ versenyszabályzata (2010. évi javított kiadás) szerint
történik.
 A versenyen történő induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját
felelősségére indul. A rendezőktől kártérítés semmilyen jogcímen nem igényelhető.
 A verseny helyszínén nem kizárt szúnyog és kullancs előfordulása, ezért javasoljuk riasztószer
használatát.
 A verseny során nem szabad használni műholdas navigációs rendszereket, és távolságmérő,
magasságmérő eszközöket. A teszt megoldásához segédeszköz nem használható.
A versennyel kapcsolatban érdeklődni a fent megadott e-mail elérhetőségen, valamint telefonon a 0630/772-2044-es mobilszámon Farkas Sándornál lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gémes Természetjáró Egyesület
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