A

XVI. KÖZTÁRSASÁG KUPA, 2013

és a

NEVEZŐLAP
A közösség, egyesület megnevezése: ……………...……………………………….……
A csapat neve: ……………………………………………létszáma:………………..….
Kategória: (a megfelelő bekarikázandó!):

B

C

GPS egyéni

GPS családi

A csapat levelezési címe (Név, lakcím irányítószámmal), telefon, e-mail:
…………………………………………………………………………………………….

2013. október 19-én, szombaton
megrendezi a

…………………………………………………………………………………………….

XVI.

…………………………………………………………………………………………….

… db. plusz kiszúrás nélküli berajzolt, vagy … db. tiszta térképet igénylünk, az árát a
helyszínen fizetjük! (A kipontozott helyre a mennyiséget kérjük beírni!)

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ
TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENYT

Kelt:

Támogatónk:
(aláírás)

VERSENY KIÍRÁS
A verseny célja:
Túraversenyzési lehetőség biztosítása természetjáróknak, túravezetőknek.
A verseny időpontja és helye:
2013. október 19. szombat, Zajnát
Versenyközpont: Pilisvörösvár, Kopár csárda parkolója, bérelt buszban, esetleg
sátorban.
Koordináta:
N 47° 37, 367’ E 18° 51,868’
Rajtidő:
8.00 és 10.00 óra között. Indítás: 2 percenként.
Megközelítés:
Volánbusszal.
A verseny formái és kategóriái:
Nappali, egyfordulós, bontott távú, kötött menetsebességű, közép-, alapfokú
egyfordulós természetjáró tájékozódási egyéni, illetve csapat-túraverseny, valamint
GPS-es egyéni és családi kategóriák.
Rendezők:
ZÖLDSPORT Egyesület, Ferihegyi Benke Rezső Természetjáró Szakosztály
Verseny- és ellenőrző bírók:
Elnök:
Borsos Gábor
Elnökhelyettes: Szádeczky-Kardoss Tamás
Pályakitűzők:
Borsos Gábor, Szádeczky-Kardoss Tamás, Paulik Attila, Pásztor
András
Versenytitkár: Koszovácz Erzsébet, 06/20/566-55-14
Rajt-célbírók: Jankus József, Jankus Józsefné, Pásztor András, Marsovszky
Miklósné
Értékelő bírók: Antal Ágnes, Koszovácz Erzsébet, Mócsány Bertalan, Ódor István
Ellenőrző bíró: Takács Sándor
Szövetségi ellenőr: Bacsó Nándor
A verseny kategóriái, csapatlétszáma, kb. távja, szintje
Kat.
B
C
GPS
GPS családi

Fokozat
közép
alap
-

Térkép
10 000
10 000
10 000
10 000

Max. seb.
km/óra
3
3
-

Perc /
10 m
1
1
-

Feladat
van
-

Táv, szint
m/m
7500/650
5000/400
-

Létszám
1, ill. 2-4
2-4
-

Térkép: minden kategóriában 2012-es helyesbítésű, 5 méteres alapszintközű.
Csapatonként 1 színes, berajzolt, kiszúrt és 1 fekete-fehér térképet adunk.
Feladatok lehetnek: útvonalkövetés, rajzos útvonalleírás (egyenes itiner), szintmenet,
távolságmérés, iránymérés, sorozatos irány és távolságmérés, domborzat felismerés.
Holtverseny esetén azonos feladatok lesznek.

GPS kategóriában 15 bójával nem jelölt pontot (lyukasztót) kell megkeresni és
rajtkartonon folyamatos sorrendben történő lyukasztással igazolni a pontfogást a
legrövidebb idő alatt, a lehetséges 24-ből maximum 4 óra időtartamban. Családi
kategóriában pedig a 24-ből 8 pontot kell megtalálni. Az útvonalválasztás szabad
sorrendű! Itt is berajzolt tájfutó térképet adunk koordináta és pontmegnevezés
táblázattal. A pontokat a rajtnál a versenyzők Garmin GPS készülékeire –esetleg feltöltjük.
Megjegyzés: A versenyen jelen lesz az Eseményjáró geovödör, a GCJARO is!
Nevezés és további felvilágosítás:
Nevezési díj: átutalással, előzetesen 1200 Ft/fő, megjegyzés: KöKupa.
(ZÖLDSPORT Egyesület, MagNet Bank 16200151-00126984),
vagy garancia nélkül, igen korlátozott számban a helyszínen 1400 Ft/fő.

Nevezési határidő írásban (e-mail, fax): 2012. október 16!

Koszovácz Erzsébet versenytitkárnál
E-mail:
koszovacz.e@freemail.hu
Fax:
489-08-79 (a nevet kérjük ráírni!)
Kérjük a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében előzetesen nevezni!!!
Az előzetes nevezés leadásakor a csapatok plusz fénymásolt térképe(ke)t igényelhetnek
berajzolva, vagy tisztán. A plusz térképek nem lesznek kiszúrva.
Értékelés és eredményhirdetés: a versenyközpontban legkésőbb 16 órakor.
Az értékelés módja: a Magyar Természetbarát Szövetség által 1997-ben kiadott,
2010-es átdolgozása alapján.
Díjazás: Kategóriánként az első helyezett csapatok kupát nyernek. A dobogós
csapatok tagjai ezen felül érem és oklevél-díjazásban részesülnek.
Óvás, észrevétel: a Szabályzat 23. pontjának megfelelően.
Kötelező felszerelés:
Csapatonként É-K 360O-os rendszerű tájoló, íróeszköz, óra, víz, elsősegély csomag,
Budai-hg. turista térkép.
GPS kategóriában korlátozott számban Garmin Gekko készülék díjmentes
kölcsönzésére lesz lehetőség! Aki nem Garmin készülékkel indul, és adatfeltöltést kér,
az hozzon magával a számítógéphez adatvezetéket is!
2011-évi győztesek: (2012-ben engedély hiányában sajnos elmaradt a
Köztársaság Kupa)
B:
Kutyaütők
C:
MACI
GPS:
Kurinszki
GPS családi:
Gördögök
Kellemes időtöltést és eredményes versenyzést kíván a RENDEZŐSÉG

