VIII. NAPERNYŐ KUPA
NAPPALI GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI CSAPAT
TÚRAVERSENY
Országos Csapat Bajnokság 5. fordulója
VERSENYKIÍRÁS
2014. június 1. (vasárnap)
A verseny célja:
A túraversenyzés népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a bajnokságba benevezett versenyzők és
mindazon egyéb versenyző részére, akik fel akarják mérni tájékozódási felkészültségüket. A résztvevők
megismerhetik, Szarvaskő környékékének természeti szépségeit. A különböző pályákon minden induló
megtalálhatja a képességeinek megfelelő nehézségű pályát, melyen kipróbálhatja tájékozódási tudását.
A verseny helye és ideje:
Bükk- hegység, Szarvaskő külterületén lévő keselyő-bérci volt úttörőtábor, (É 47,976458° , K 20, 3167620°)
2014. június 1. (vasárnap)
Rajt 8.00-tól 10.30-ig folyamatosan. Kérjük a lassabb menetsebességgel haladókat, hogy a pálya hossza miatt a
korábbi indulási időt válasszák! Keverési idő nincs, minden célba érkezőt értékelünk. Pályabontás: 16.00
órakor!
Megközelíthető: Személygépkocsival: Eger felől érkezők a falu központjában balra kanyarodva -egy jó ideigaz OKT vonalát követve aszfaltozott erdőgazdasági úton – folyamatosan emelkedve –majd, 1 800 m megtétele
után jobbra fordulva (út mellett jobbra gémeskút), majd kavicsos úton 300 m-t tovább emelkedve, ezt követően
jobbra, majd 30 m után balra, innen lefelé haladva aszfaltozott úton tovább le a táborig. (Faluközpont – tábor
távolsága 3 km). Az út ki lesz szalagozva. A rajt-cél és parkoló GPS koordinátái fentebb olvashatóak.
Parkolás: a tábor területén.
A tábor területén sem vezetékes ivóvíz vétel, sem kiépített illemhely nincs. Ivóvizet korlátozott mennyiségben
kannákban tudunk szolgáltatni. Poharat mindenki hozzon magával.
Rendező:
Kárpát Egyesület Eger, a Heves Megyei Természetbarát Szövetség támogatásával.
A nevezést az alábbi elérhetőségek valamelyikére kérjük jelezni:
Bóta Attila
Cím:
3300. Eger, Tévesztő köz 3.
Tel:
36 /322–862 20/9651 - 432
E-mail: botaattila1969@gmail.com
Nevezési határidő: 2014. május 26. 24:00 óra
A verseny nevezési díja:
1. határidőre beérkezett nevezés esetén minden kategóriában
2. határidőn túli nevezés esetén (illetve a helyszínen)

1.000.- Ft/fő
1.500.- Ft/fő

A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.
A jó előkészítés érdekében kérjük a határidő pontos betartását!
A díj magába foglalja minden kategóriában 2 db eredeti, berajzolt, kiszúrt színes tájfutó térképet, egyedi kitűzőt,
verseny után némi elemózsiát.
Egyéb térképigény: előnevezéssel 500 Ft/db-ért igényelhető (eredeti kiszúrt, berajzolt térkép).
helyszínen: 800 Ft/db.

Versenybíróság:
Elnöke: Bóta Attila (mindenes)
Tagok: Benkó Zsolt, Kovács László
Ellenőrző bíró: Siller Milán (mindenes)
MTSZ Szövetségi ellenőr:

Horváth András
Tel: 30/311-2748
E-mail: horvath@microsec.hu

A verseny formája és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességű, felső és középfokú, egyfordulós, nappali, természetjáró, gyalogos
tájékozódási csapat túraverseny.
„A-A/36”, „A/50” és „A/60-A/70” kategória:
Felsőfokú (2-4 fő) tájfutó térképen, M=1:10000 méretarányú, alapszintköz 5 m, tájékozódási feladatokkal
nehezített verseny. Az A-A/36 kategóriák azonos pályán haladnak, de különböző menetsebességgel. Az A/50A/60-A/70 kategóriák is közös pályán versenyeznek, de különböző menetsebességgel.
Táv: „A-A/36” kb. 8 km, Szint: 500m „A/50-60-70” kb. 7 km, Szint: 400 m
„B” kategória:
Középfokú, (2-4 fő) tájfutó térképen, M=1:10000 méretarányú, alapszintköz 5 m.
Táv: kb. 7 km, Szint: 400m
A verseny díjazása:
A felsőfokú kategóriák első helyezettjei elnyerik a 2014. évi Napernyő Vándor Kupát. Középfokú kategóriában
az első helyezettek örökös serleget kapnak. Minden kategóriában az I-III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak.
Kupavédők:
A kategória: Katica Tanya Zöldpont (kupát már visszaadta)
A 36 kategória: Valami Tisza
A 50 kategória: Kőbányai Barangolók
A 60 kategória: Katica Tanya Zöldbont (kupát már visszaadta)
A kupákat bevésve a verseny kezdetéig kérnénk leadni a rendezőségnek!
A verseny előtti- ráhangoló- elméleti versenyt Fehér János nyerte, leggyorsabb helyes megfejtőként. A külön
díját a versenyt követő eredményhirdetésen veheti át. (Kérdés: „Esetleg előfordulhat kedves Tóth, hogy
magának a dobozolás derogál?” /1969.11.29./ Mi a kapcsolódási pont az idézet és az idei versenyünk között?
Megfejtés: Szarvaskő, ugyanis itt forgatták a nagysikerű „Isten hozta őrnagy úr!” című filmet Latinovits Zoltán
címszereplésével. (Érdekességként megjegyzem, hogy a filmben statisztált egyik rendezőtársunk (BZS) is aki a
falu szülötte.)

Eredményhirdetés:
A verseny napján a versenyközpontban, várhatóan 15:00 órakor lesz. A különböző kategóriák az induló
csapatok létszámától függetlenül, külön lesznek értékelve. (A-70 kategória is, de itt kupa nem lesz csak érem
oklevél)

További tudnivalók:
A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ versenyszabályzata (2010. évi mód. kiadás) szerint történik.
Óvás írásban, az eredmény kifüggesztését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez,
az óvási díj 3000,- Ft egyidejű befizetésével.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját felelősségére indul!
A verseny értékelésével kapcsolatos alapvető információkat (menetkartonok, javítókulcsok)
a http://www.turaversenyek.hu internetes honlapon tesszük közzé.
Kötelező felszerelés minden kategóriában:
Laptájoló (ÉK-i rendszerű 360o-os legyen), óra, íróeszköz.
Szerkesztési eszközök (körző, vonalzó, szögmérő).
Szállás:
Egyénileg intézendő.

Szeretettel várunk minden együtt barangoló, ösvénytaposó természetbarátot!
Rendezőség

