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A verseny célja:
Kezdők számára alkalmat szeretnénk teremteni a tájékozódási versenyekhez szükséges gyakorlati tapasztalatszerzésre, illetve a sportág megismerésére. Haladók részére a tájékozódási képességek megmérettetését és a problémamegoldó gondolkodás csiszolását tűztük ki célul a Kiskunság változatos növényzeti és domborzati viszonyai között.
A versenyek helye és ideje: Bócsa, 2014. szeptember 6-7.
Mindkét nap az első rajt 800 órakor, az utolsó rajt 1030 órakor lesz.
A versenyközpont és a rajt helye: Bócsa, sportpálya mögötti nádfedeles épületegyüttes-komplexum.
Megközelítés: Bócsa település az 54-es főúton található. A központban a Pipagyújtó Csárda bejáratával
szemben van az általános iskola és a sportpálya. Itt a zöld nagykapun kell bejönni és az iskola területén
lehet parkolni. Figyeljétek az útbaigazító emberkéket! Ha nem lesznek, akkor a kerítésen lévő bóját!
A hátsó kapun kilépve található a versenyközpont és a rajthely.
-Tömegközlekedés: Bócsa autóbusszal érhető el. Pipagyújtó Csárda megállóhelyen kell leszállni, és a
fent leírt módon eljárni.
A verseny rendezője:
ELTÁJOLÓK Turista és Szabadidősport Egyesület.
6200 Kiskőrös Dankó u. 8.
A verseny támogatói:

Versenybíróság:

Elnök: Döme Géza (a továbbiakban Döme)
Tagok: Dr. Tóth Alexandra (Szandi), Halász Ágnes (Ági),
Biácsi Tamás (Tamás), Bodó Zajzon (Zazi), Halász István (Pisti),
Kutak László (Laci), Sándorfalvi János (Pöszi)
Pályakitűzők: Zazi - Döme (A, egyéni), Pöszi (B, eC)
Versenytitkár: Döme
Rajt - cél bíró: Szandi, Zazi - Pöszi, Laci
Értékelő bíró: Szandi, Tamás, Zazi
Ellenőrző bíró: Szandi (A és egyéni pályák), Döme (B és eC pályák)
Természetvédelmi ellenőr: Sárkány József (30) 488-4545

Szövetségi ellenőr:

csapatverseny
Franczva László
laszlo.franczva@edf.hu
(30)349-2471

egyéni verseny
Bodor Ilona
bodor.ilona@t-online.hu
(30)968-2963

A terep: Változatos fedettségű, alföldi homokbuckás terület.
A térkép: 2012-ben helyesbített, IOF normák szerinti, többszínnyomású tájfutó térkép. Csapatversenyen
M = 1:10000, egyéni versenyen M = 1:7500 méretaránnyal. Mindkét versenyen: alapszintköz 2 m.

A versenyek meghatározása és kategóriái:
CSAPATVERSENY (2014.09.06.):
Bontott távú, kötött menetsebességű, felső-, közép- és alapfokú, egyfordulós, nappali, gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny csapatok részére.
A, A/36, A/50, A/60, A/70 kategória:
Felsőfokú; tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített csapatverseny (tájékozódási felkészültség szükséges). A csapatok 2-4 főből állhatnak.
A táv az A, A/36 kategóriákban kb. 10.000 m, az A/50, A/60, A/70 kategóriákban kb. 8.000 m, szintemelkedés kb. 150 méter, a versenyidő kb. 4-6 óra.
Az A kategóriát az A36-os kategóriával, az A/60-as kategóriát pedig az A/70-es kategóriával összevontan értékeljük. (Kivéve, ha kategóriánként lesz legalább 5 nevező csapat.)
B kategória:
Középfokú; tájfutó térképen, néhány tájékozódási feladattal nehezített csapatverseny. A csapatok 2-4 főből állhatnak.
A táv kb. 7.000 m, a szintemelkedés kb. 100 m, a versenyidő kb. 3-4 óra.
emelt C és ifjúsági emelt C kategória:
Alapfokú; tájfutó térképen, egyszerűbb tájékozódási feladatokkal nehezített, bontott távú csapatverseny.
A csapatok 2-6 főből állhatnak. Ifjúsági emelt C kategóriában a csapattagok életkora max. 14 év (2014 születési év).
A táv kb. 7.000 m, a szintemelkedés kb. 80 m, a versenyidő kb. 3 óra.
EGYÉNI VERSENY (2014.09.07.):
Bontott távú, kötött menetsebességű, felsőfokú, egyfordulós, nappali, több kategóriás gyalogos természetjáró tájékozódási verseny egyéni versenyzők részére.
N kategória:
Felsőfokú; tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített egyéni verseny (tájékozódási felkészültség szükséges) női versenyzők részére. Mindenki a korosztályának megfelelő sebességgel halad
(N; N36; N50, N60 és N70 kategóriák).
A táv kb. 7.000 m, a versenyidő kb. 4-5 óra.
F kategória:
Felsőfokú; tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített egyéni verseny (tájékozódási felkészültség szükséges) férfi versenyzők részére. Mindenki a korosztályának megfelelő sebességgel halad
(F; F36; F50, F60 és F70 kategóriák).
A táv kb. 7.000 m, a versenyidő kb. 4-5 óra.
Ny kategória:
Felsőfokú; tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített egyéni verseny (tájékozódási felkészültség szükséges). Mindenki a korosztályának megfelelő sebességgel halad (Ny; Ny36; Ny50, Ny60 és
Ny70 kategóriák).
A táv kb. 7.000 m, a versenyidő kb. 4-5 óra.
A verseny díjazása:
Kategóriánként az első, második és harmadik helyezést elért csapatok tagjai, valamint az egyéni
versenyzők érmet és oklevelet kapnak.
Továbbá az A kategóriák első helyezett csapatai egy évre megkapják az ELTÁJOLÓ KUPA
vándorserlegeket. B, eC, ifj. eC kategóriákban az első helyezett csapatok, valamint az első helyezett
egyéni versenyzők kategóriánként kupát nyernek.

Kérjük a tavalyi A kategóriák győzteseit, hogy a bevésett kupákat juttassák vissza a rendezőkhöz!
Kupavédők: A 60 – A 70: Mákos Duó és Fürge Rókalábak
A 50: Kőbányai Barangolók
A – A 36: ERŐTERV
Nevezés és felvilágosítás:
A szervezés érdekében a nevezéseket 2014. szeptember 2-ig írásban kérjük megküldeni az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:
Döme Géza
6200 Kiskőrös, Dankó u. 8.
e-mail: eltajolo@gmail.com
Érdeklődni telefonon: (20) 340-9807.
Hozzájárulás a rendezés költségeihez:
Helyszínen való nevezés esetén személyenként 8700 Ft. (De talán tudunk belőle engedni valamennyit.)
Előzetes nevezéssel személyenként 900 Ft, a 2014-es évre érvényesített természetjáró igazolvánnyal,
illetve diákoknak, nyugdíjasoknak és szervezett természetjáróknak 800 Ft.
A versenyen kérjük az igazolványok felmutatását!
Kötelező felszerelés: Tájoló, óra, íróeszköz, sok-sok ivóvíz, elsősegély csomag.
„A” , „B” kategóriáknál szerkesztő eszközök (vonalzó, körző, szögmérő) is.
Ajánlott felszerelés: Esővédő, kullancsriasztó, kamásli (fokozottan ajánlott!).
Egyebek:
A rajtban minden csapat 2 db berajzolt, kiszúrt nyomdai térképet és egy menetutasítást kap. Ezen
felül üres plusz térkép (300 Ft) és menetutasítás (ingyenes) előzetesen rendelhető.
A sportszerűtlen, vagy nem megengedett eszközöket (mérőszalag, madzag, GPS, pályakészítő-kém, stb.)
használó csapatokat a versenyből kizárjuk.
Keverési időt az idén sem alkalmazunk, a pályabontási idő (PBI) után beérkező csapatokat, versenyzőket
értékeljük, de csak az PBI-n belül érkező csapatok, versenyzők után rangsoroljuk.
Mivel a pálya teljes egészében a Kiskunsági Nemzeti Park területén van, ezért mindenki különösen
ügyeljen a környezet védelmére és a tűzgyújtási tilalom betartására!
SZIGORÚAN TILOS növényeket, tojásokat és egyéb „emlékeket” gyűjteni; állatokat háborgatni;
szemetelni, a kötelező útvonalakról letérni!! Ezen kívül mindenki lehetőleg az optimális átmeneteket
használja a taposási károk minimalizálása érdekében!
Az eredményhirdetés helye és ideje:
A verseny napjain, a célban kb. 1600-kor.
Kiegészítő rendelkezések:
A versenyt a Magyar Természetbarát Szövetség érvényben lévő Versenyszabályzata (2010. évi javított
kiadás) alapján rendezzük meg.
Óvás: az érvényes szabályzat szerint. Az óvás díja 3000 Ft.
Mindenki saját felelősségére indul. Kártérítés a rendezőségtől semmilyen címen nem igényelhető.
Szolgáltatások:
- csomagmegőrzés
- zuhanyzási lehetőség (becsületkasszával)
- zsíros, hagymás, vajas, lekváros kenyér (lehet külön is kérni) és víz
Szálláslehetőség:
Bócsán az iskolában, tornateremben (700 Ft/fej). Más szállás egyénileg intézendő.
Kiskőrös, 2014. augusztus 14.

