Nyári

Silvanus Sportegyesület

2015. március 8. (vasárnap)

Népliget
Parkverseny
Versenykiírás
A verseny a Budapesti Természetbarát Sportszövetség által meghirdetett Budapesti
Tájékozódási Túrabajnokság 1. fordulója.
A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, nappali tájfutó parkverseny
A verseny bemutatása: A verseny a tájfutás szabályai szerint kerül megrendezésre. A
versenyen résztvevőknek tájfutó térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell felkeresni a
megadott sorrendben. Az ellenőrző pontok közelében tévesztő bóják nem lesznek. Az a
versenyző / csapat győz, aki leghamarabb visszaér a célba és érinti az összes ellenőrző pontot.
A versenyen tájékozódással kapcsolatos feladatok sem lesznek.
A verseny rendezője: Silvanus Sportegyesület
A verseny időpontja: 2015. március 8. vasárnap
Versenyközpont (rajt – cél egy helyen): Népliget Planetárium mellett, a Rapaics

Raymund sétányon, az Elnök utcával szemben
Megközelítés: A 3-as metróval vagy az 1-es villamossal a Hungária körút – Űllői út sarokig
(Népliget megálló). Onnan gyalogosan a Planetárium előtt tovább menni kb. 150 métert.
Gépkocsival az Elnök utcával szemben érdemes behajtani.
Versenybíróság:
elnök: Hegedűs Béla
Nevezés: A helyszínen 9:45 – 14:00 óra között
Tervezett „0” idő: 10:00
Utolsó rajt: 14:00
Rajtoltatás egyénileg tetszés szerint
Nevezési díj: 600 Ft/térkép további indulások kedvezményesen
Térkép: Népliget észak-dél 1:5 000, 2 m alapszintköz
Előnevezőknek Pretex, vízálló digitális nyomtatású tájfutó térkép.
Pontmegnevezés a térképen!!!
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Megjegyzés: A bóják kódja rajta lesz a térképen. Mielőtt igazoltok a dúgókával nézzétek
meg, hogy a talált bója kódja megegyezik-e a térképen megadott kóddal. Tavaly több csapat is
rossz bójánál igazolt. Pedig meg van adva.
Időmérés: SPORTident rendszerrel történik, dugóka bérelhető a helyszínen. (Akinek van, az
hozza magával!)
Dugóka bérlés: 200 Ft/ db és fényképes igazolványt kell letétbe helyezni. Vigyázni kell rájuk,
mert 8500 Ft az értékük és meg kell téríteni, ha valaki elhagyja. Ez ellen véd az, hogy
gumírozott, ujjra kell húzni és állítható a mérete.
Előnevezés: A dugókák és a térképek száma miatt azoktól a csapatoktól, akik indulni
szeretnének a versenyen, kérünk egy e-mailt a dferenc@vnet.hu vagy f.dravecz@gmail.com
címre. A nevezési határidő március 4. (szerda)
Azok a csapattagok, akik külön fognak versenyezni, jelezzék, mivel akkor több térkép és
dugóka kell. A csapatok 1 dugókát béreljenek, viszont térképet annyit vehetnek, amennyit
akarnak.
Versenykategóriák és előzetes pályaadatok:
Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságon belüli
kategória
Középfokú bajnokság
Alapfokú bajnokság

Pálya

Távolság

Ellenőrző pontok
száma

A (hosszú) pálya
B (közepes) pálya

5-6 km
4-5 km

24 - 28 pont
18 - 24 pont

További kategóriák, melyek a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba nem számítanak bele,
de akinek kevés volt a hosszú vagy közepes pálya, az egy másik pályán is indulhat (a
bajnokságon kívül, csak a mozgás öröme miatt).
Pálya
C (rövid) pálya
E (gyerek, kezdő) pálya

Távolság
2-3 km
1,5-2 km

Ellenőrző pontok száma
12 - 16 pont
8 - 12 pont

A versenyen trükkös pálya is lesz a profi csapatoknak, de a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságba ez a pálya sem számít bele.
Aki a verseny után szeretne még másik pályán is indulni, az kedvezményes áron megteheti!!
A versenyen a csapatoknak nem feltétlenül szükséges együtt, egy csapatban versenyezniük,
hanem a csapattagok indulhatnak egyénileg is. Annak a csapattagnak az eredményét vesszük
figyelembe a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében, aki a legjobb
eredményt éri el.
Egyéb:
A célban frissítőt adunk.
Mindenki a saját felelősségére indul!
A versenyközpontban csomagmegőrzés.
A verseny után nem lesz eredményhirdetés. A verseny végeredményét elektronikusan fogjátok
megkapni.
Díjazás: Minden kategória első három helyezettje oklevél díjazásban részesül. Az oklevelet a
Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága (TVB) biztosítja.
Díjátadás: 2015. április 12-én, a Gémes Sziget Kupán
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További információk:
Hegedűs Béla
mobil 06-30/233-5256
e-mail: hbfort@gmail.com
Honlap: www.silvanus.btfsz.hu
Szép időt és kellemes versenyzést kívánunk!
Rendezők
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