MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG
Verseny Szakbizottság

A 2014. évi
Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság (OTTEB)
kiírása
Az MTSz Verseny Szakbizottsága (a továbbiakban: VSzB) a természetjárók részére,
Országos Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokságot
hirdet meg a 2010. évben kiadott Versenyszabályzat el írásai szerint.
Az országos bajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. – a
továbbiakban: közösség – versenyz je benevezhet. Egyetlen feltétel, hogy a versenyz legyen
tagja a Magyar Természetjáró Szövetség valamelyik tagszervezetének.
Kategóriák
Az országos egyéni bajnokságban 2014-ben az alábbi fels fokú kategóriákban lehet részt venni:
1)
„F" férfi kategória: életkorra való tekintet nélkül bármely férfi versenyz nevezhet.
2)
„N” n i kategória: életkorra való tekintet nélkül bármely n i versenyz nevezhet.
3)
„Ny" nyílt kategória: életkorra és nemre való tekintet nélkül bármely versenyz nevezhet (a 2013.
bajnoki év F kategória 1-10. helyezettjei, valamint N kategória 1-6. helyezettjei kivételével).
A részvételre vonatkozó el írások
4)
Az egyes kategóriákon belül a versenyz k a korosztályuknak megfelel menetsebességgel, de
azonos pályán haladnak. A versenyeken a nevezettek szerinti kategóriák részére külön
menetutasításokat kell készíteni a szabályzatban el írt menetsebességgel és pótid vel. Az „F”, „N”
és „Ny” kategóriák megrendezhet ek azonos pályán is.
5)
A bajnoki versenyeken bajnokságba be nem nevezett versenyz k is szerepelhetnek, de a
résztvev k közül csak a bajnokságba benevezettek eredményeit kísérjük figyelemmel a bajnokság
értékelése során.
6)
Az esélyegyenl ség biztosítása érdekében minden versenyz hivatalosan csak eggyel kevesebb
versenyen vehet részt, mint amennyi a bajnoki versenyek száma. Ha valaki az összes versenyen
bajnoki versenyz ként vesz részt, akkor az utolsó versenyen elért eredménye már nem tekinthet
bajnoki eredménynek.
A versenyz dönthet úgy, hogy egy adott versenyen nem kíván bajnoki min ségben indulni. Ezt
azonban a versenyz kartonon a verseny megkezdése el tt jeleznie kell. A verseny megkezdése
után már nincs lehet ség a részvétel jellegének módosítására.
Sérülés, igazolt súlyos betegség esetén a versenyz VSzB felé benyújtott kérelmére az adott
versenyen elért eredménye nem számít bajnokinak, de a verseny bajnoki létszámába figyelembe
veend utolsó helyezettként.
Nevezés
7)
Nevezni a mellékelt nevezési lapon meghatározott formában és hiánytalan tartalommal, írásban
(e-mailben) lehet. A nevezést a nevezési díj befizetésének igazolásával együtt (lásd a 10. pontot)
az alábbi címre, a VSzB titkárának kell elküldeni:
Mórocz Imre,
e-mail: i.morocz@chello.hu;
+36-30-6705689
8)
A nevezés beérkezésének határideje: 2014. március 31.
9)
A bajnokság beindulása után nevez versenyz k eredményei közül csak azok számítanak be a
bajnoki értékelésbe, amelyeket a nevezés benyújtását és a nevezési díj befizetését igazoló
feladóvevény (vagy másolata) beérkezését követ en értek el.
Fontos: Az egyes bajnoki versenyekre külön is nevezni kell!
10) A nevezési díj 1500 Ft/f . A nevezésnek megfelel összeget csekken, vagy átutalással a
DÉMÁSZ-Rezét SE számlájára kell befizetni (számlaszám: K&H Bank 10402513-2511531400000000; a közlemények rovatba be kell írni: OTTEB nevezési díj, XY). A nevezés csak a
nevezési díj befizetésével válik érvényessé. Csekken történ fizetés esetén a csekk másolatát,
átutalás esetén az utalás visszaigazolásának másolatát a nevezéssel együtt kell elektronikus úton
elküldeni. Akik számlát kérnek a nevezési díjról, azok telefonon, vagy e-mail-ben jelezzék ezt külön
a nevezési díjakat intéz k felé is (Franczva László, e-mail: laszlo.franczva@edf.hu; tel.:+36-303492471). A számlát kér k jelezzék, hogy mely szervezet nevére és címére történjen a
számla kiállítása, illetve kiküldése, valamint az átutalást mindenképpen az adott szervezet
számlájáról hajtsák végre. Figyelem! A számlaszám a korábbi évekhez képest módosult!
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A DÉMÁSZ-Rezét SE a befolyt összeget a kupák, érmek, és oklevelek beszerzésére, vésetésére,
valamint szervezési költségek fedezésére fordítja.
Értékeléssel kapcsolatos el írások
11) A bajnoki versenyek értékelése során minden versenyz a bajnoki kiírások mellékleteként kiadott
ponttáblázat alapján, az elért helyezésének megfelel pontszámot kapja. A helyezési számok
megállapításánál a bajnokságba be nem nevezett versenyz ket figyelmen kívül kell hagyni! (Pl.:
ha egy bajnokságba benevezett versenyz egy bajnoki versenyen ötödik helyezett lett, de az el tte
lév négy versenyz
l kett nem nevezett be a bajnokságba, akkor az adott versenyz a
bajnokság értékelése szempontjából 3. helyezést ért el!)
12) A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken elért helyezések alapján megszerzett
pontszámok figyelembevételével alakul ki. Az egyes kategóriák bajnokai azok lesznek, akik a
legtöbb ponttal rendelkeznek a legjobb három eredményük alapján.
13) Ha egy versenyz három vagy kevesebb versenyen szerepelt, akkor az értékelésnél minden
eredménye számít.
14) Holtverseny esetén az a versenyz végez el bb a bajnokságban, aki azokon a versenyeken,
melyeken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett versenyz részt vett, többször el zte meg a
másikat, mint fordítva. Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor a holtversenyben állók
közül az nyer, aki több els (második, harmadik, stb.) helyezést ért el. Ha ez alapján nem lehet
eldönteni a holtversenyt, akkor azt kell alapul venni, hogy a holtversenyben lév k közül a három
értékelt versenyen melyik versenyz esetében volt a több (legtöbb) résztvev . Az esetleg még
továbbra is fennálló holtverseny esetén az dönt, hogy azon a versenyen, melyen az érintett
versenyz k els (második, harmadik) helyezést értek el, melyik versenyz ért el jobb helyezést a
verseny teljes (a bajnokságban nem indult versenyz ket is tartalmazó) eredményjegyzéke szerint.
15) A bajnoki versenyen holtversenyben végzett versenyz k azonos pontszámot kapnak, mely
pontszám az érintett helyezéseknek megfelel pontszámok középértékének felel meg.
16) A hivatalos bajnoki eredményértesít ben észrevett, illetve a bajnokság értékelése során
esetlegesen elkövetett számítási, elírási hibák észlelése esetén a VSzB titkárához – címét lásd a
7. pontban – kell fordulni.
Másodfokon – ha a titkárral nem tisztázható a félreértés, vagy egyéb súlyosabb esetben –
közvetlenül a VSzB elnökéhez kell fordulni, a tájékoztató kézhezvételét követ 8 napon belül.
(Horváth András, Tel.: +36-30-3112748; e-mail: horvath.andras@microsec.hu)
Díjazás
17) A kategóriák gy ztesei számára a Magyar Természetjáró Szövetség adott kategóriára vonatkozó
"Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnok 2014" feliratú serleget ad.
18) A kategóriák els három helyezettjei kategóriájuknak és helyezésüknek megfelel feliratú érmeket
kapnak.
19) „F” kategóriában az els 10 helyezett, „N”, valamint „Ny” kategóriában az els 6 helyezett oklevelet
kap.
20) A kupákat, érmeket, okleveleket a VSzB ünnepélyes ülésén, várhatóan 2014. december elejéig
adjuk át. Err l a helyezést elér versenyz ket elektronikus levélben értesítjük.
A bajnoki versenyek ellen rzése
21) A VSzB minden bajnoki versenyre szövetségi ellen rt küld ki, akinek személyér l ezen kiíráson
keresztül értesíti a bajnoki versenyek rendez it (lásd a 34. pontot). Amennyiben a megadottakhoz
képest bármely okból változás következne be, arról a rendez ket a VSzB érintett képvisel je
írásban vagy telefonon értesíti.
22) A bajnoki versenyek rendez i a versenykiírásban kötelesek feltüntetni a szövetségi ellen r nevét,
e-mail címét, telefonszámát, vagy elérhet ségének egyéb lehet ségét.
23) Amennyiben a versenyen bármely okból nem jelent meg szövetségi ellen r, akkor a
versenybíróság elnöke a versenyen a VSzB versenyz ként megjelent tagjai közül felkérhet valakit
szövetségi ellen rnek.
24) A bajnoki versenyeken a rendez ségnek – függetlenül a szövetségi ellen r tevékenységét l –
ellen rz bíró m ködését kell biztosítani.
25) Az ellen rz bíró a pályák ellen rzésekor szerzett tapasztalatait, javaslatait írásban köteles a
rendez knek továbbítani. Az ellen rzés megtörténtét az illetékes szövetségi ellen r részére
írásban kell jelezni, majd a rendez knek korábban továbbított írásos anyag másolatát a verseny
végén a szövetségi ellen rnek is átadni.
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26)

Óvás esetén a versenybíróság elnöke köteles kikérni a jelen lév (illetve a felkért) szövetségi
ellen r véleményét. A döntést a szövetségi ellen r és az ellen rz bíró véleményének
meghallgatása után a versenybíróság elnöke hozza meg.

Egyéb el írások, információk
27) A bajnoki versenyeken a rajt- és célhelyen ki kell függeszteni az értékelés speciális szabályait, az
etalon térképeket, vagy más, önellen rzésre alkalmas egyéb dokumentumokat, valamint az egyes
feladatoknál elkövethet hibákért járó büntet pontokat, hogy az értékelés menete mindenki
számára ellen rizhet , követhet legyen.
28) Az a verseny nem értékelhet bajnoki versenyként, mely versenyen rendez i hibák miatt
a versenypálya id mér szakaszaiból egynél, vagy a különböz id mér szakaszokhoz tartozó
feladatokból és ellen rz pontokból háromnál többet ki kellett vonni az értékelés alól. Két id mér
közötti teljes szakasz értékelésb l való kivétele esetén a verseny még bajnokinak tekintend ,
függetlenül attól, hogy az adott szakaszon hány érintési pont, feladat volt, amennyiben más
ellen rz pont, illetve feladat kivétel nem fordult el .
A VSzB fenntartja magának a jogot, hogy azt a bajnoki versenyt, amelyen a rendez k nem
teljesítik az érvényes Szabályzat alapvet el írásait, nem jelöli a következ évi bajnoki
versenyek közé.
29) A bajnokságba benevezett versenyz kr l a VSzB titkára legkés bb a nevezési határid t (lásd a 8.
pontot) követ egy héten belül, illetve a bajnokság megkezdését követ en beérkez nevezésekr l
szintén egy héten belül tájékoztatja az érintett rendez szerveket.
30) A bajnoki versenyek rendez i legalább három héttel az adott verseny id pontja el tt kötelesek
minden bajnokságba benevezett versenyz számára kiírást küldeni az adott bajnoki versenyr l.
31) A VSzB a beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását
rendszeresen meghatározza, és azt a turaverseny.dmtr.hu honlapon teszi közzé.
32) Az utolsó bajnoki verseny után – ha nem érkezik be észrevétel – a hivatalos eredménylista
kézhezvételét követ en két héten belül a VSzB titkára minden e-mail címmel rendelkez
versenyz számára elküldi a bajnokság el zetes végeredményét. Az abban el forduló esetleges
hibák, elírások ügyében a megadott határid n belül lehet észrevételt tenni. A hivatalos
végeredményt minden kategóriában az érmeket, oklevelet kiérdemelt versenyz k a díjkiosztó
ülésre szóló meghívóval, a többiek pedig ezt követ en, elektronikus úton kapják meg.
33) Jelen kiíráshoz VSzB mellékeli a 2010. évben kiadott Versenyszabályzat (VSz) 4. számú
mellékletében szerepeltetett menetid számítási táblázatának kiegészített módosítását, így
megfeleltetve azt a VSz 7.3 pontjában szerepl menetsebességekkel.
A bajnoki versenyek
34) A 2014. évi bajnoki versenyek az alábbi rendezvények fels fokú, jelen kiírásban meghatározott
kategóriájú versenyei:
Id pont
A verseny megnevezése és várható
Szövetségi ellen r, e-mail címe,
telefonszáma
helyszíne
1.

05. 17.

Spartacus Kupa
egyéni

Kunszentmárton

Horváth András, horvath@microsec.hu
+36-30-3112748

2.

05. 31.

Hollós Kupa

Bükk

Mórocz Imre, i.morocz@chello.hu
+36-30-6705689

3.

09. 07.

Eltájoló Kupa egyéni

Kiskunság

Bodor Ilona, bodor.ilona@t-online.hu
+36-30-9682963

4.

09. 21.

Zemplén Kupa
egyéni

Zemplén, Károlyfalva

Farkas János, janosf@vipmail.hu
+36-70-2282743

5.

10. 12.

Mátra Kupa egyéni

Mátra

Farkas János, janosf@vipmail.hu
+36-70-2282743

Budapest, 2014. február 08.
Horváth András
a Verseny Szakbizottság elnöke
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Melléklet a 2014. évi
Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság (OTTEB)
kiíráshoz
Menetid számítás a térképen mért hossz(mm) és a szintkülönbség(+m) függvényében
Menetsebesség [km/h]
Szintemelkedésért
kapott id ,
10m-enként percben
Kategóriák
N

4 km/h

3,5 km/h

+1p

+1p

A, A/19, C N

A/36

M
1:10.000

1:15.000

0,15 S + 0,1 E

0,225 S + 0,1 E

N= nappali, É= éjszakai
S= térképen mért hossz, mm-ben
E= emelked szintkülönbség, méterben

0,172 S + 0,1 E

0,258 S + 0,1 E

3 km/h
2,5 km/h
2,25 km/h
+1p
+ 1,5 p
+ 2,5 p
+1p
+ 1,5 p
+2p
É A, A/19, A/36, B, C É
A/50
N
A/70
N
B, emelt C
N
A/50
N
A/60
+ 0,1 E
+ 0,15 E
0,267 S + 0,25 E
0,2 S
+ 0,1 E
0,24 S
+ 0,15 E
+ 0,2 E
+ 0,1 E
+ 0,15 E
0,4 S + 0,25 E
0,3 S
+ 0,1 E
0,36 S
+ 0,15 E
+ 0,2 E

2 km/h
+2p

É

+ 2,5 p
A/60

É

A/70
+ 0,2 E

0,3 S
+ 0,25 E
+ 0,2 E
0,45 S
+ 0,25 E

Megjegyzések:
1/ A 3,5 km/h sebesség esetén kerekítve a versenyz javára 0,0057143 perc/10m értékben.
2/ Minden kapott érték – a versenyszabályzat értelmében – percben kerekítend .
3/ Gyorsszámolási technika egyszer és tudományos számológépen;
Memóriába: a táblázat számmal jelzett állandói, x; + a változók
4/ Az A70 kategóriában a verseny szintemelkedése ne lépje túl a 350 m-t.

Kategóriák: A Versenyszabályzat alapján
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Nevez

lap

a 2014. évi Országos Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokságra
A közösség (egyesület) megnevezése:
………………………………………………………………………………………………………………………..

N.

Név

KateSzül. év.
gória

e-mail cím, telefonszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A nevez versenyz (k) képvisel jének neve, e-mail címe és telefonszáma:
................………………………………………....................................................................…........…............
....................................................................................................................................................................
Kelt: 2014.

(A nevez versenyz (k) képvisel jének olvasható aláírása)
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