Nyári

Kőbányai Sirály Tájfutó Egyesület

2013. március 10. (vasárnap)

Margitsziget
Parkverseny
Versenykiírás
A verseny a Budapesti Természetbarát Sportszövetség által meghirdetett Budapesti

Tájékozódási Túrabajnokság 1. fordulója.

A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, nappali tájfutó parkverseny
A verseny bemutatása: A verseny a tájfutás szabályai szerint kerül megrendezésre. A
versenyen résztvevőknek tájfutó térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell felkeresni a
megadott sorrendben. Az ellenőrző pontok közelében tévesztő bóják nem lesznek. Az a
versenyző / csapat győz, aki leghamarabb visszaér a célba és érinti az összes ellenőrző pontot.
A versenyen tájékozódással kapcsolatos feladatok sem lesznek.

A verseny rendezője: Kőbányai Sirály Tájfutó Egyesület
A verseny időpontja: 2013. március 10. vasárnap
Indító állomás (rajt – cél eg y helyen): Margitsziget-észak

A szállodánál lévő parkolóban

Megközelíthető: A Nyugati pu-tól vagy az Árpád híd-tól 6-7 percenként induló 26-os
autóbusszal a szállodák megállóig.
Gépkocsival Árpád híd felől a parkolóig (FIZETŐS!!!)

Nevezés: A helyszínen 9:30 – 14:00 óra között
Tervezett „0” idő: 10:00
Utolsó rajt: 14:00
Bontás: 14:30-tól
Nevezési díj: 500 Ft/térkép
Térkép : Margitsziget-észak
Bóják : Az ellenőrző pontokon 10 x 10 cm-es edzőbóják lesznek kirakva
Pontmegnevezés: térképen
Időmérés: SPORTident rendszerrel történik, dugóka bérelhető a helyszínen. (Akinek van, az
hozza magával!)

Dugóka bérlés: 100 Ft/ db és fényképes igazolványt kell letétbe helyezni. Vigyázni kell rájuk,
mert 8000 Ft az értékük és meg kell téríteni, ha valaki elhagyja. Ez ellen véd az, hogy
gumírozott, ujjra kell húzni és állítható a mérete.

Előnevezés: A dugókák és a térképek száma miatt azoktól a csapatoktól, akik indulni

szeretnének a versenyen, kérünk egy e-mailt a dferenc@vnet.hu címre. A nevezési határidő
március 8. (nőnap)

Versenykategóriák és előzetes pályaadatok:
Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságon belüli kategória

Kiemelt középfokú bajnokság
Középfokú bajnokság
Alapszintű középfokú bajnokság
Alapfokú bajnokság

Pálya

távolság

Ellenőrző pontok
száma

A (hosszú) pálya

4700 m

23 pont

B (közepes)
C (rövid, kezdő)

2960 m
1930 m

19 pont
14 pont

A versenyen trükkös pálya is lesz a profi csapatoknak, de a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságba ez a pálya nem számít bele.

A Budapesti tájékozódási
túrabajnokságba nem számít bele

D (trükkös)

4700 m

23 pont

Aki a verseny után szeretne még másik pályán is indulni, az kedvezményes áron megteheti!!
A verseny lebonyolításával kapcsolatban egy újítást próbálunk ki ezen a versenyen. A lényege,
hogy a csapatoknak nem feltétlenül szükséges együtt, egy csapatban versenyezniük, hanem a
csapattagok indulhatnak egyénileg is. Annak a csapattagnak az eredményét vesszük figyelembe a
Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében, aki a legjobb eredményt éri el.
Viszont az összesített versenyben kiosztott pontokat a többi csapattag teljesítménye is
befolyásolja. Tehát lehet taktikázni.
Mindenki a saját felelősségére indul!
Díjazás: Minden kategória első három helyezettje oklevél díjazásban részesül. Az oklevelet a
Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága (TVB) biztosítja.
Díjátadás: 2013. április 14-én, a Gémes Sziget Kupán

További információk:
Hegedűs Béla

mobil 30/233-5256:
e-mail: hbfort@gmail.com

Honlap : www.kobanya.tajfutas.hu
Szép időt és kellemes versenyzést kívánunk!

Rendezők

