Kolacskovszky Lajos
TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI CSAPAT TÚRAVERSENY
VERSENYKIÍRÁSA
2013. ÁPRILIS 20.
A verseny célja:
Lehetőséget adunk a tájékozódás gyakorlására, a versenyzés jellegének megismerésére. Szeretnénk, ha a város iskolái
nagyobb létszámmal vennének részt természetjáró programjainkon.

A verseny helye:
Déli-Bükk, Felsőtárkány, „Vadaskert” térsége
Rajthely: Felsőtárkány, Sport Büfé
Az első rajt 8 órakor, az utolsó rajt 10 órakor lesz.
Kérjük a csapatokat, hogy a jelzett időn belül rajtoljanak!
Megközelíthető: Gépjárművel érkezők Egerből Felsőtárkány felé, a 25-ös útról jobbra a leágazást kell követni.
Felsőtárkány településen jobbra tábla jelzi az Imókő Üdülőt, az elágazástól jó 100 m-re, az út jobb oldalán található a
rajthely.
Az autóbusszal érkezők a Fűtőház megállónál szálljanak le. Innen visszafelé 300 m az előbb említett elágazó.
Autóbusz ezen a napon 8, 50-kor indul Egerből.
Autóbusz visszaindul Egerbe 13, 45-kor, 14, 55-kor a Szikla-forrástól.

Rendező:
Heves Megyei Természetbarát Szövetség
Előnevezési díj: 600 Ft, diákoknak, gyerekeknek 400 Ft
Nevezni a helyszínen is lehet, ebben az esetben a nevezési díj személyenként 800,- Ft.
A nevezést az alábbi címre kérjük jelezni:
Benkó Zsolt
Cím:
3300 Eger, Vízimolnár út 3. VIII. 24.
Tel:
36 / 428 - 247
30 /5014 - 826
E-mail:
benko.zsolt59@gmail.com
Előnevezési határidő: április 17. déli 12 óra.
A nevezési díjat előnevezés esetén is a helyszínen kell fizetni.
A díj magába foglalja csapatonként 1 db eredeti, berajzolt tájfutó térképet (B és C kategória) egyedi kitűzőt árát.
Előre annyi térképet rajzolunk, ahány csapat előnevez. A helyszínen nevező csapat a mintatérképről tudja átrajzolni a
pályát a kapott nyers térképére.

Versenybíróság:
Elnök:

Versenytitkár:

Csávás István
Heves Megyei Természetbarát Szövetség elnöke
Papp László
Heves Megyei Természetbarát Szövetség főtitkára

Pályakitűző, értékelő bíró:
Rajt-cél bíró:

Benkó Zsolt,

Melczer László

A verseny formája és kategóriái:

Bontott távú, kötött menetsebességű, alap- és középfokú egyfordulós, nappali, természetjáró, gyalogos tájékozódási
csapat túraverseny.
Középfokú "B" kategória
Középfokú, (2-4 fős csapat) tájfutó térképen (helyesbítve 2010-ben), 1: 10000 méretarányú, alapszintköz 5 m, több
színnyomású tájfutó térképen, bontott távú verseny, az állomások között kötött menetidővel, kevés tájékozódási
feladattal nehezítve. Táv: 6 000 m, szintemelkedés 300 m.
A csapat legidősebb tagjának az életkora határozza meg a versenyző csapat kategóriáját.
Alapfokú „C” kategória
Alapfokú, (2-4 fős csapat); 10000 méretarányú, alapszintköz 5 m, több színnyomású tájfutó térképen (2010-es
kiadású), szöveges útvonalleírással segített, bontott távú verseny, az állomások között kötött menetidővel (kevés
tájékozódási tudás szükséges). Táv: 4000 m, szint 200 m.
A kategóriában bárki indulhat, de azokat a csapatokat, ahol felnőtt vagy középiskolás korú csapattag indul, felnőtt
csapatként regisztráljuk.
A verseny díjazása:
Minden kategória első helyezett csapata egy évre elnyeri a vándorserleget, az I-III. helyezett csapatok érmet és egyedi
oklevelet kapnak. C kategóriában az általános iskolásokat külön értékeljük.
Eredményhirdetés:
A verseny napján a célban, kb. 14 órakor lesz.
További információk:
A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ 2010-ben módosított versenyszabályzata szerint történik.
Óvás írásban, az eredmények kifüggesztését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási
díj 3000,- Ft egyidejű befizetésével.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, mindenki saját felelősségére indul!
Kötelező felszerelés:
B kategóriákban: laptájoló (ÉK-i rendszerű 360o-os legyen), szerkesztő eszközök: vonalzó, körző, rotring,
íróeszköz, óra.
C kategóriában: laptájoló (ÉK-i rendszerű 360o-os legyen), íróeszköz, óra.

Szeretettel várunk minden együtt barangoló, ösvénytaposó természetbarátot!

Eger, 2012. április 3.

Benkó Zsolt
versenybíró

