VIII. SzarvasUgrató Kupa
Tréfás Akadályokkal Nehezített Túraverseny

Szekszárd - Sötétvölgy, 2012. október 14.
Versenykiírás
A verseny célja:
Vidám tájékozódási túraversenyen kívánunk lehetőséget biztosítani a természetjárást, a tájékozódási
feladatokat és kihívásokat kedvelő túratársaknak, hogy szenvedélyüknek hódolhassanak, fizikai
kondíciójukat javítsák. Fel szeretnénk továbbá avatni az új térképünket, melynek felavatását a
júniusi eső elmosta :-) A versenynek nem célja a szarvasok zavarása.
A verseny időpontja:
2012. október 14. (vasárnap)
Az első rajt 7.30 órakor, az utolsó 10.30 órakor lesz. A rajtoltatásnál a csapatokat 5
percenként, az azonos egyesületekből érkezőket pedig ennél nagyobb időközökkel indítjuk.
Keverési idő nem lesz, minden versenyzőt értékelünk, aki a pályabontás kezdete, azaz 16 óra
előtt beérkezik.
A verseny formája és kategóriái:
Egy egyáltalán nem hagyományos, de lassan hagyománnyá váló pontbegyűjtéses, nem kötött
sorrendű „TTT-s” akadályokkal nehezített, vidám, majdnem középfokú tájékozódási túraversenyen
A versenyre 3-5 fős csapatokat várunk az alábbi kategóriákban:
-

Ifjúsági: A csapattagok 1998-ben vagy azt követően születtek
Családi: A felnőttek mellett legalább egy 1998 után született fiatalabb résztvevő
Felnőtt: 15 év felettiek (1997-ben vagy előtte születtek)

Előzetes pálya adatok: a pálya hossza kb. 8 km, a pontérintési sorrendtől függően
Versenyközpont és rajthely:
Sötétvölgy, Gyermektábor. A rajt gépkocsival és autóbusszal közelíthető meg (és gyalog
is, de az messze van, korán kell elindulni), erről és a hazautazásról mindenki maga gondoskodik.
Gépkocsival a 6-os számú főút Szekszárd-Kakasd közötti szakaszán, a táblával jelölt helyen
(buszmegálló is van ott) kell a Gyermektábor felé lekanyarodni (Szekszárd felől balra, Kakasd felől
érkezve jobbra, szakmailag déli irányban), majd a műúton a tó mellett elhaladva kb. 2 km megtétele
után ismét balra kanyarodva érhető el a versenyközpont. A főbb csomópontokon jelzésekkel
segítjük a tájékozódást.
Autóbusszal érkezőknek: a Szekszárd-Bonyhád viszonylatban közlekedő autóbuszok egy
része megáll a 6-os úton, a sötétvölgyi bejárónál, onnan gyalogosan kb. 3km a rajt. Bonyhádról
6:25-kor, 7:40-kor, 9:15-kor kaphatunk buszt. Hazafelé Szekszárdra 14:26-kor, 17:12-kor,
Bonyhádra 12:19-kor, 12:33-kor, 14:19-kor, 15:49-kor, 19:19-kor indulnak buszok a 6-os úti
megállótól.

Nevezés és előnevezés:
Nevezni előzetesen 2012. október 4-én éjfélig írásban lehet név, egyesület és kategória
megnevezésével az alábbi címek valamelyikén:
postán: Ifjúsági Unió Szekszárd, 7101 Szekszárd Pf. 196/1
e-mailben: judit@ifu.hu
– határidőre beérkezett nevezés esetén
700 Ft/fő;
– érvényes MTSZ igazolvánnyal előnevezetteknek: 600Ft/fő
– helyszíni nevezés esetén egységesen (korlátozottan) 900 Ft/fő.
A nevezési díjat a helyszínen, indulás előtt kell befizetni, az esetleges számlaigényt is itt kell
jelezni. A részletekről érdeklődni a 30/551-2534-es telefonszámon lehet, de nevezést csak írásban
fogadunk el.

A versenybíróság:
Elnök:
Ignácz György
Pályakitűző:
Majkut Milán, Farkas Péter
Ellenőrző bíró:
Farkas Péter
Tagok:
Majkut Milán, Farkas Péter
Versenytitkár:
Balogh Judit
Természetvédelmi ellenőrző bíró: Mezei Csaba
Reklamáció:
Ignácz György
Nevezés:
Nevezni előzetesen 2012. október 4-én éjfélig írásban lehet név, egyesület és kategória
megnevezésével az alábbi címek valamelyikén:
postán: Ifjúsági Unió Szekszárd, 7101 Szekszárd Pf. 196/1
e-mailben: judit@ifu.hu
Nevezéskor az alábbiakat kérjük megadni:
-

verseny megnevezése és kategóriája,
csapat neve és egyesület (közösség) neve,
csapattagok száma (esetleg neve)

Versennyel kapcsolatos információ:
A 06-30/631-6499 telefonszámon, valamint a milan@ifu.hu e-mail címen kérhető.
Térkép:
A versenyt 2010-ben helyesbített, 1:10000 méretarányú, 5 méter alapszintközű, színes tájfutó
térképen rendezzük. A rajtban minden előzetesen nevezett csapat (csak) 2 db berajzolt nyomdai
térképet kap. Plusz nem berajzolt térkép a rajtban 250 Ft-ért vásárolható. Helyszíni nevezés esetén
csapatonként 1 db berajzolt térképet adunk.
Ajánlott felszerelés:
Tájoló, íróeszköz, óra, elsősegély csomag, ivóvíz.
Az aljnövényzet helyenként sűrű, zárt ruha, kamásli ajánlott.
Szekszárdi-dombság, a Dél-Sárköz és a Gemenci-erdő térkép ajánlott.

Kiegészítő rendelkezések:
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi
módosított kiadás).
Óvást írásban, az eredmények kifüggesztését követő fél órán belül a versenyigazgatósághoz lehet
benyújtani, az óvási díj - 3000 Ft - egyidejű megfizetésével.
A versenyeken való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyeken mindenki saját
felelősségére indul. Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető.
Díjazás:
Mindhárom kategória győztes csapata szarvast kap (persze nem igazit :-)
Az első három helyezett érmet, az első hat helyezett oklevelet kap. Minden induló kitűzővel térhet
haza. Eredményhirdetés várhatóan 16 órakor lesz a célban.
Kötelező felszerelés:
Tájoló, szerkesztéshez szükséges eszközök, íróeszköz, óra, ivóvíz és elsősegély csomag. Az
aljnövényzet helyenként sűrű, zárt ruha, kamásli ajánlott.
Kiegészítő rendelkezések:
A versenyt a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata alapján rendezzük
(2010-es kiadás), vitás esetekben is ez az irányadó. Óvni is a szabályzat alapján lehet, díja 3000Ft.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját felelősségére indul,
kártérítés a rendezőktől semmilyen jogcímen nem igényelhető. A sportszerűtlen, nem megengedett
eszközöket használó versenyzőket kizárjuk.
Egyéb szolgáltatások:
A versenyközpontban csomagmegőrzést vállalunk. A beérkező csapatokat zsíros kenyér,
meleg tea és/vagy forralt bor, csokoládé várja (saját bögrét környezetvédelmi okokból hozzatok
magatokkal). Az esetleges szállásfoglalást mindenki lehetőség szerint maga intézze, ehhez
segítséget nyújtanak a rendezők a fent megadott elérhetőségeken.
Jó időt és jó szórakozást kívánva szeretettel vár mindenkit a rendezőség!

