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Kőbányai Barangolók Kupa
gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny
2014. évi OTTCSB 4. fordulója

Versenykiírás
A verseny célja: A tájékozódási túraversenyzés megismertetése, népszerűsítése és
versenyzési lehetőség biztosítása mindazon versenyzők, érdeklődők (tájékozódási
futók) részére, akik már űzik ezt a sportot vagy most kívánják kipróbálni.
A verseny időpontja:

2014. április 27. vasárnap

Versenyközpont (jelentkezési hely), rajt:
Budapest, XVIII. Kerület Péterhalmi erdő, Sas utca végén levő pihenőpadok.
Megközelítés: Gilce térről Dráva utcára, majd erdő felé Sas utcába kanyarodva
Tömegközlekedéssel: Kőbánya-Kispestről 182-s, busszal Sas utcáig, vagy 184-es
busszal Péterhalmi útig, majd az erdő szélét követve a Mályinka utcán a Sas utcáig.
Jelentkezés, nevezés, regisztráció 8 órától 10 óráig.
Az első rajt tervezett időpontja:
8 óra 30 perc
Tervezett utolsó rajt:
10 óra 30 perc
Az eredményhirdetés várható időpontja 15 óra.
A rajt eléréséről és a hazajutásról mindenki maga gondoskodik.
Rendező: Kőbányai Barangolók SE
a Silvanus SE támogatásával.
Versenybíróság
Elnök: Komoróczki András (20-4306821, komoroczki@t-online.hu)
Pályakitűző: Komoróczki András
Értékelő bírók: Komoróczki András, Szabó Tamás
Ellenőrző bíró: Horváth T. Csaba (30-5112724, hotacsa@freemail.hu)
Szövetségi ellenőr: Bodor Ilona (30-9682963, bodor.ilona@t-online.hu)
A verseny formája: gyalogos, egyfordulós, bontott távú, kötött menetsebességes,
nappali, természetjáró tájékozódási túraverseny, csapatoknak.
Kategóriák:
Felsőfokú kategóriák: A-A36, A50, A60-A70, 2-4 fős csapatokkal.
Előzetes igény esetén középfokú B kategória 1-5 főből álló csapatokkal.
Térkép:
2013-ban helyesbített színes, tájfutó térkép, M = 1:7 500, alapszint köz 2 m.
Minden A-s csapat 2 db, a többiek 1 db berajzolt, kiszúrt térképet kap. További berajzolt,
plusz-térkép előzetes igény alapján kapható (300 Ft/db).

Értékelés: A versenyt a 2010-ben kiadott Versenyszabályzat előírásainak megfelelően
rendezzük és értékeljük.
Eltérés a Versenyszabályzattól: A versenyen Sport Ident időmérő rendszer lesz
használva. A személyzet nélküli időmérő hely(ek) bója száma előre megadásra kerül.
Érintéskor az addigi idejük nullázásra kerül. Sietésért a versenyzők nem kapnak
hibapontot, minden megkezdett perc egész percnek számít. A személyzettel működő
időmérő(k)-nél pihenőidőt biztosítunk.
Díjazás: A kategóriák első három helyezettje éremdíjazásban részesül. A kategóriák
legkisebb pontszámot elért csapat elnyeri a „Kőbányai Barangolók Kupa 2014” serlegét.
A versenyzéshez szükséges felszerelés: tájoló (ÉK-i rendszerű, 360 fokos),
íróeszköz, óra, (stopper), szögmérő, vonalzó, kalkulátor.
Ajánlott felszerelés: elsősegély csomag, ivóvíz, hosszúnadrág.
Nevezés:
Előzetes nevezés elektronikus levélben lehetséges a versenybíróság elnökének fentebb
megadott címén.
Előzetes nevezési határidő:
2014. április 23.
Nevezési díj:
Határidőre beérkezett nevezésnél
Helyszíni nevezési díj:
12 év alatti gyerekek után nem kell nevezési díjat fizetni.
A nevezési díjat a helyszínen kell befizetni.

800 Ft/fő
1.100 Ft/fő.

Egyéb információk:
A felsőfokú pályák tervezett hossza/szintemelkedése: 6-7.000 / 25 méter.
Középfokú B kategória pálya 5.000 / 20 méter.
Menetidők: A és B kategóriákban VSZ szerint.
Óvásra az országos bajnoki futam kategóriáit kivéve nincs mód, észrevételt tenni a
versenybizottság elnökénél lehet. Bajnoki versenyzők a Szabályzat 22.3. pontja
előírásai szerint óvhatnak. Óvás díja: 3.000,- Ft / téma.
Dugóka bérleti díja 200 Ft/db, elvesztése esetén a kártérítés díja 8.000,- Ft
Parkolás: Bánfa-Lakitelek-Lászlófalva utcák találkozásánál levő tisztáson.
Az ellátás: zsíros kenyér, ásványvíz a célban.
Kérünk mindenkit, hogy poharat hozzon magával!
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul, kártérítés a rendezőségtől semmilyen
címen nem igényelhető!
Budapest, 2014. április 6.
Versenyrendezőség

