Kőbányai Barangolók SE
1105 Budapest, Ihász u. 24.

III. Kőbányai Barangolók Kupa
gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny
2015. évi OTTCSB. 4. fordulója, Országos Középfokú Bajnokság 8. fordulója

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

2015. május 16. szombat

Versenyközpont (jelentkezési hely), rajt:
Budapest, II. kerület Görgényi út, Macis parkoló, játszótérrel szembeni tisztáson.
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
Versenybíróság
Elnök: Komoróczki András (20-4306821, komoroczki@t-online.hu)
Pályakitűző: Komoróczki András, Marx István
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. Közép és alapfokú
kategóriákban egyéni indulás lehetséges.
Kategóriák:
Felsőfokú kategóriák: A-A36, A50, A60-A70, 2-4 fős csapatokkal.
Pályahossz: 5-7 km, szint 250- 300 m
Középfokú kategóriák B (korosítással), KCSk NCSk 1-5 fős csapatokkal
Pályahossz: 4-7 km, szint 250-300 m
Alapfokú kategóriák: C (korosítással), KCSa, NCSa 1-5 fős csapatokkal.
Pályahossz: 3-5 km, szint 150 – 250 m
Kevés jelentkező csapat esetén a Versenybíróság a kategória összevonások jogát
fenntartja.
Térkép:
2015-ben helyesbített színes, tájfutó térkép, M = 1:10 000, alapszint köz 5 m.

Minden A-s csapat 2 db, a többiek 1 db berajzolt, kiszúrt térképet kap. További berajzolt,
plusz-térkép csak előzetes igény alapján kapható (300 Ft/db).
Értékelés: A versenyt a 2010-ben kiadott Versenyszabályzat előírásainak megfelelően
rendezzük és értékeljük.
Eltérés a Versenyszabályzattól: Az időmérő helyeken a versenykartonon a valós idők
kerülnek rögzítésre, sietésért a csapatok nem kapnak hibapontot.
Díjazás: A kategóriák első három helyezettje éremdíjazásban részesül. A felsőfokú
kategóriák legjobb korrigált pontszámot elért csapata elnyeri a „Kőbányai Barangolók
Kupa 2015 csapatverseny” serlegét.
A családos kategóriáknál a gyerekeknek kiadott feladatok „önálló” megoldásait külön
díjazzuk.
A versenyzéshez szükséges felszerelés: tájoló (ÉK-i rendszerű, 360 fokos),
íróeszköz, óra, szögmérő, vonalzó, kalkulátor, Budai-hegység túratérkép.
Ajánlott felszerelés: elsősegély csomag, ivóvíz, hosszúnadrág.
Nevezés:
Előzetes nevezés elektronikus levélben lehetséges a versenybíróság elnökének fentebb
megadott címén.
Előzetes nevezési határidő:
2015. május 12. 24 órááig
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
1.000 Ft/fő

Egyéb információk:
Óvásra az országos bajnoki futamok kategóriáit kivéve nincs mód, észrevételt tenni a
versenybizottság elnökénél lehet. Bajnoki versenyzők a Szabályzat 22.3. pontjának
előírásai szerint óvhatnak. Óvás díja: 3.000,- Ft / téma.
A verseny napján párhuzamosan kerül megrendezésre a Vizsla Kupa tájékozódási
futóverseny. A pontokban átfedés nem várható, SI dobozt használni nem kell,
mindenhol hagyományos ellenőrző szerkezet lesz. Az itiner feladat végén a külön
kiadott versenykartont egy postaládába kell bedobni.
A KBK 2015 versenyén elindult versenyzők a Vizsla Kupán is kipróbálhatják tudásukat,
amelynek a nevezési díját a Kőbányai Barangolók SE átvállalja.
A terep jentős része fagykárt szenvedett, a pálya tervezésekor ezeket igyekeztünk
kikerülni.
A parkolóban mobil WC kerül elhelyezésre.
Gyerekek részére erdei játszótér áll rendelkezésre.
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, 2015. május 2.
Versenyrendezőség

