Versenykiírás
XIV. REZÉT KUPA
GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY
az ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKSÁG

2. fordulója

2011. ÁPRILIS 9.
A verseny célja:
Túrázás, versenyzés közben a tájékozódási képesség fejlesztése, a Duna-Tisza közi alföldi
homokos buckák, a Kunfehértói holdrutás-erdı T.T. szépségeinek megismerése, a természettel, a
természetjárással, tájékozódással, térképpel kapcsolatos gyakorlati és elméleti feladatok
megoldása.
A verseny helye és ideje:

Kunfehértó-Erdıszél, Zsivány-domb környéke

Az elsı rajt 730 órakor, az utolsó rajt 10 órakor lesz.

Rajt és cél: Az Erdıszél vasúti mh.-tıl kb. 1500 m Ény-i irányban a tanyasor végén, a szalagozás
mentén megtalálható.
Megközelíthetı: Gépjármővel érkezık a Kiskunhalas és Jánoshalma közötti mőút 12-13 km
között, az Erdıszél/Parcel/ leágazásnál kell bekanyarodni ÉNy-ra, a vasúti átjárón áthaladni a
tanyasor a végéig. A vasúttal érkezık a megállótól ua., lásd mint fent.
Rendezı:
A bajai DÉMÁSZ-REZÉT SE Természetjáró Szakosztálya.

Cím:
Tel:
E-mail:

6500 Baja, Deák F. u. 3.
79/526-500
laszlo.franczva@edf.hu

Versenybíróság:
Elnök:
Tagok:

Franczva László (Démász-Rezét SE) 30/3492-471
Gelányi Zoltán, Csihi János, Szkalisity József,
Hermann Gábor, Gelányiné M. Adrienn

Ellenırzı bíró: Gelányi Zoltán
MTSZ ellenıre: dr. Horváth András 1111 Budapest, Bartók B. út 6.
Tel.: 30/311-2748
e-mail: horvath@microsec.hu

A verseny formája és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességő, felsı-, közép és alapfokú, egyfordulós, nappali
természetjáró gyalogos tájékozódási túraverseny. A verseny a hivatalos MTSZ országos
csapatbajnokság 2. fordulója.
„A”-„A/36”, „A/50” és „A/60”-„A/70” kategória:
I. felsıfokú, (2-4 fı) tájfutó térképen, (2006.) M=1:10000 méretarányú alapszintköz 2 m,
többszínnyomású térkép, tájékozódási feladatokkal nehezített verseny. Az A-A/36 kategóriák
azonos és az A/60-A/70 kategóriák is azonos pályán haladnak, de különbözı menetsebességgel.
Táv: „A” - „A/36” kb. 9 km, „A/50” kb. 7 km, „A/60” - „A/70” kb. 6 km.

„B" kategória:
II. középfokú, (2-4 fı) tájfutó térképen, (2006.) M=1:10000 méretarányú méretarányú
alapszintköz 2 m, többszínnyomású térkép, kevesebb tájékozódási feladattal nehezítve.
Táv: kb. 7-8 km.

„C/1”, „C/2” kategória:
III. alapfokú, (2-4 fı) tájfutó térképen, (2006.) M=1:10000 méretarányú méretarányú
alapszintköz 2 m, többszínnyomású térkép, útvonalleírással segített, bontott távú verseny, az
idımérı állomások között kötött menetidıvel (nagyon kevés tájékozódási tudás szükséges) +
elméleti kérdések. Táv: kb. 8 km.
„C/1” kategória : 14 éves korig

„C/2” kategória : korhatár nélkül

A verseny díjazása:
Minden résztvevı emlékjelvény, a kategóriák elsı helyezett csapatai egy évig ırzik a REZÉT
KUPA vándorserleget, az I-III. helyezést elért csapatok oklevél és egyéb díjazásban részesülnek.
A rendezık fenntartják a jogot, hogy kevés induló esetén, az értékelésben kategória összevonást
alkalmaznak.
Eredményhirdetés: A verseny napján a versenyközpontban, várhatóan 15-16 óra között.
Fontosabb szabályok:
Az ellenırzı pontokat a számozás sorrendjében kell érinteni és azt a versenyzıkartonon
igazolni. A pontok közötti menetidı részben megadott, részben számítandó. Az idımérı állomások
titkosak. Az ellenırzı pontokon szúróbélyegzı, esetleg zsírkréta van. Csak tiszta, egyértelmő
jelölést fogadunk el. A versenyzıkarton egy igazolóhelyén csak egy jelölés lehet. A verseny
értékelése az érvényben lévı MTSZ versenyszabályzata szerint történik. Óvás írásban, a csapat
célba érkezését követı egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási díj
3000,- Ft egyidejő befizetésével.A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell,
mindenki saját felelısségére indul! Kártérítés a verseny rendezıitıl semmilyen címen nem
igényelhetı!

Kötelezı felszerelés:
„A”, „A/36”, „A/50”, „A/60”, „A/70”, ”B” és „emeltC” kategóriákban egyaránt: tájoló (ÉK-i
rendszerő 360o-os legyen), íróeszköz, körzı, vonalzó, óra (lehetıleg pontos), elsısegélycsomag.
„C1” és „C” kategóriákban íróeszköz, óra.
A versenyen minden „A” kategóriában induló csapat 2 db berajzolt nyomdai térképet kap. A
többi kategóriában a csapatok 1 db berajzolt versenytérképet kapnak. Ezen felül további
„üres” nyomdai térképet az elızetes jelentkezéssel igényelıknek, térítés ellenében (300
Ft/db) tudunk biztosítani.
Nevezés: A nevezéseket 2011. április 1-ig az alábbi címre kérjük.
A jó elıkészítés érdekében kérjük a határidı pontos betartását!
Lehetıség szerint a nevezéseket e-mail-en küldjétek. laszlo.franczva@edf.hu
Érdeklıdni:

Franczva László 30/3492-471

A versenyre a nevezési díj személyenként 800,- Ft. 2011-es évre érvényesített természetjáró
igazolvánnyal rendelkezıknek 700,- Ft. Nevezni a helyszínen is lehet, ebben az esetben a nevezési
díj személyenként 1000,- Ft. A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás elıtt kell befizetni.
A versenyen kérjük az igazolványok felmutatását.
„C/1” kategóriában és bármely kategóriában induló 6 év alatti résztvevıktıl nevezési díjat
nem kérünk.
Szálláslehetıség: Kunfehértón www.kunfeherto.hu vagy Baján www.baja.hu

A rendezvényen Mindenkit szeretettel várunk!
Rendezıség

