Spartacus Kupa 2014 éjszakai tájékozódási túraverseny kiírása
A verseny célja: A tájékozódási túraverseny népszer sítése, éjszaki versenyzési lehet ség biztosítása a
sportág kedvel inek. Az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság VI. fordulója.
A verseny formái és kategóriái:
Csapatok számára rendezett bontott távú, kötött menetsebesség , egyfordulós, fels és középfokú éjszakai
természetjáró tájékozódási túraverseny.
A verseny kategóriái
A, A36:
A50:
A60/70:
B:
Szintkülönbség:

Táv:
~7-7,2 km,
~6,5-6,7 km,
~6-6,2 km,
~6-6,2 km,
~10-20 m

menetsebesség
3 km/h
2,5 km/h
2 km/h
3 km/h

Értékelés: a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata szerint.
Óvás: A Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata szerint. Óvás díja: 3000Ft.
Kötelez felszerelés: Tájoló, szerkesztési eszközök, els segélycsomag, zseblámpa, fejlámpa, folyadék (a
versenypályán vízvételi lehet ség nem lesz), h állópohár.
Rendez : Szentesi Spartacus Szabadid s Sport Egyesület.
Verseny id pontja: 2014. július 12. szombat éjszaka, július 13. vasárnap hajnal.
Verseny helyszíne: Kunszentmárton, Jaksori erd
Versenyközpont: Jaksori tanyák, volt Tsz majorság. (Parkolás az út mellett)
Megközelíthet ség: A Kunszentmárton felöl érkez knek a Kunszentmárton tábla elhagyását követ en 45
sz. f úton Szentes irányába kell haladniuk kb. 4,2 kilométert, majd közvetlenül a vasúti fénysorompó el tt
a jobbra (Ny,-ÉNY) fordulni. A betonúton még 150 m a versenyközpont.
Szentes felöl érkez k a 45.sz. f úton kell haladniuk Kunszentmárton irányába a Jász-Nagykun-Szolnok
Megye táblától még 3,6 km a vasúti fénysorompó. A vasúti keresztez dést követ en közvetlenül balra (Ny,ÉNY) kell kanyarodni a betonútra ahonnan 150 m a versenyközpont. A lekanyarodást bójával jelöljük.
Jelentkezés: A versenyközpontban 20.00-21.00 óra között
Rajt: 21.15-22.20. Keverési id nincs, minden célba érkez t értékelünk. Indítás az azonos kategóriában
vagy pályán indulók esetében minimum 4 perces id közökkel. A rajtolási sorrendet sorsolással döntjük el.
Sorsolás id pontja 21.10 perc.
Térkép: Méretarány 1: 10 000, alapszintköz: 2 m, helyesbítve: 2014, méret: A4.
Versenybizottság:
Elnök:
Tagok:

Surányi Tibor
Nagy Mihály
Barát László

Pályakit k:
Barát László
Surányi Tibor

Ellen rz bíró: Farkas Lajos, e-mail: farkaslajos.mail@gmail.com
Szövetségi ellen r: Jakab Albert, e-mail: jakab.albert@dmtr.hu, tel: +36-20/4318112
Verseny díjazása: Minden kategória 1-3. helyezett csapata érem és oklevéldíjazásban részesül. Bajnoki
kategóriák legkevesebb hibapontot elér csapata részére vándorserleg.

A nevezést az alábbi elérhet ségre kérjük megküldeni:
Farkas Lajos
e-mail: farkaslajos.mail@gmail.com, levél: Szentesi Spartacus Sz.S.E, 6600 Szentes, Nagyhegy 352/D
Kérjük, hogy a nevezésben az alábbi adatokat adjátok meg: csapatnév, kategória, versenyz k száma, plusz
térképek száma.
A jó el készítés érdekében kérjük a határid pontos betartását!
Nevezési határid : 2014. július 7.
A verseny nevezési díja:
1. MTSZ tagoknak határid re beérkezett nevezés esetén minden kategóriában (A-B) 800.- Ft/f , nem MTSZ
tagoknak 1000 Ft/f . 14 év alatt nevezési díjat nem kérünk.
2. határid n túli nevezés esetén 1000 Ft/f
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás el tt kell befizetni. (számlaigény esetén a számlához
szükséges adatokat a nevezésben is jelezhetik a csapatok a gördülékeny ügyintést el mozdítandó.)
A díj magába foglalja minden kategóriában 2 db eredeti, berajzolt, kiszúrt színes tájfutó térképet, étkezési
szolgáltatásokat.
Egyéb térképigény: el nevezéssel 300 Ft/db-ért berajzolt és szúrt térkép igényelhet . Helyszínen a készlet
erejéig: 300 Ft/db (eredeti nem berajzolt térkép).
Egyéb információk:
- A verseny során fellép problémák esetén a 70/372-6282 telefonszámon lehet értesíteni a
rendez ket.
- A versenyközpontban vízvételi lehet ség nincs, ásványvizet biztosítunk.
- A verseny területén a szárazság miatt tüzet rakni és dohányozni szigorúan tilos!
- Az versenyterület bizonyos részein intenzív szúnyog és kullancs jelenléttel kell számolni.
- A versenyterep egy része csapadékos id ben vízállásos terület, mely kiszáradást követ en is az
általánosnál nehezebben járható. A menetid megállapításánál ezt figyelembe vettük.
Szolgáltatások:
A célban folyadék- és kalóriapótlás (zsíros kenyér, tea).
Szállást biztosítani nem tudunk, az egyénileg intézend .
Kunszentmárton központjában található a Körös strand és sátorozó hely, amely ingyenes sátrazásai
lehet séget és felfrissülést biztosít.(5km)
Ajánljuk még Cserkeszsz t, ahol gyógyfürd mellett, számos magánszálláshely is található.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját
felel sségére indul. Kártérítés a verseny rendez it l semmilyen címen nem igényelhet .
Szeretettel várunk minden versenyz t és érdekl

t.

Szentes, 2014-06-14.
Rendez ség

