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III. Kőbányai Barangolók Kupa
egyéni gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny
2015. évi OTTEB. 3. 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 17. vasárnap

Versenyközpont (jelentkezési hely), rajt:
Budapest, II. kerület Görgényi út, Macis parkoló.
Jelentkezés, nevezés, regisztráció 8 óra 30 perctől 10 óráig.
Az első rajt tervezett időpontja:
9 óra
Tervezett utolsó rajt:
10 óra 30 perc
Az eredményhirdetés várható időpontja 14 óra.
A rajt eléréséről és a hazajutásról mindenki maga gondoskodik.
Rendező: Kőbányai Barangolók SE, Silvanus SE támogatásával.
A verseny formája: gyalogos, egyfordulós, bontott távú, kötött menetsebességes,
nappali, természetjáró tájékozódási túraverseny, egyéni versenyzőknekk.
Versenybíróság
Elnök: Komoróczki András (20-4306821, komoroczki@t-online.hu)
Pályakitűző: Komoróczki András, Marx István
Értékelő bírók: Komoróczki András
Ellenőrző bíró: Kókai Péter (20-5755729, kokai.peter49@gmail.com)
Szövetségi ellenőr: Horváth András (30-3112748, horvath.andras@microsec.hu)
Kategóriák:
A kategória, felsőfokú, bárkinek, korosítással
N kategória, felsőfokú, női versenyzőknek, korosítással
K kategória, középfokú, bárkinek korosítással
Pályaadatok egységesen minden kategóriában: táv: 4.140 m, szint 275 m
Térkép:
2014-ben helyesbített színes, tájfutó térkép, M = 1:10.000, alapszint köz 5 m.
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 helyek bójakódjait előre megadjuk. Érintéskor

az addigi szakasz előírt ideje lezárásra kerül. Sietésért a versenyzők nem kapnak
hibapontot, minden megkezdett perc egész percnek számít. A személyzettel működő
időmérőnél pihenőidőt biztosítunk.
Díjazás: A kategóriák első három helyezettje éremdíjazásban részesül. A kategóriák
legkisebb pontszámot elért versenyzője elnyeri a „Kőbányai Barangolók Kupa 2015
egyéni” serlegét.
A versenyzéshez szükséges felszerelés: tájoló (ÉK-i rendszerű, 360 fokos),
íróeszköz, óra, (stopper), szögmérő, vonalzó, kalkulátor és Budai-hegység turista
térkép.
Ajánlott felszerelés: elsősegély csomag, ivóvíz, hosszúnadrág.
Nevezés:
Előzetes nevezés elektronikus levélben lehetséges a versenybíróság elnökének fentebb
megadott címén.
Előzetes nevezési határidő:
2014. május 12. 24 óráig
Nevezési díj:
Határidőre beérkezett nevezésnél
Helyszíni nevezési díj:
A nevezési díjat a helyszínen kell befizetni.

800 Ft/fő
1.200 Ft/fő

Egyéb információk:
Óvás a Szabályzat 22.3. pontjának előírásai szerint. Óvás díja: 3.000,- Ft / téma.
Dugóka bérleti díja 200 Ft/db, elvesztése esetén a kártérítés díja 8.500,- Ft Kérünk
mindenkit, hogy dugóka igényét a nevezéskor jelezze, illetve dugóka számát előre adja
meg.
Indulási idő a szombati versenyen előre kérhető írásban a célban kitett nyomtatványon.
A verseny napján párhuzamosan kerül megrendezésre a Budapest Bajnokság Kőbánya
Kupa elnevezésű pontbegyűjtős versenye és a Silvanus SE vasárnapi tájfutó edzése. A
pontok részben átfedik egymást. Kérjük figyeljétek a tájékoztató táblákat.
A terep kisebb részben szenvedet fagykárt, a pálya tervezésekor igyekeztünk kikerülni.
A parkolóban mobil WC kerül elhelyezésre.
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

