„TUTI”

Egyesület

Turista és Természetjáró Információs Egyesület

1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 15 IX/34
Telefon: 20/477-64-67 mobil

XIX. TUTI KUPA

2013 április 28. vasárnap
Gyalogos Természetjáró, Tájékozódási és Tájékozottsági verseny
a Budai-hegységben.
Célja: A természetjáró ismeretek és a tájékozódási képesség fejlesztése versenyzés közben.
A verseny a túrákkal kapcsolatos teendőket, ismereteket, feladatokat modellezi.

Rendező: Turista és Természetjáró Információs Egyesület (TUTI)

Rajt, cél helye: Szépvölgyi út (Fenyőgyöngye)
Megközelítése: A Kolosy térről a 65-ös autóbusszal a végállomásig

Jelentkezés: 10.00 órától 11.00 óráig. Indítás: Folyamatosan.
A nagyobb létszámú csapatokat kérjük, előre jelentkezzenek.

Versenykategóriák:
I. Általános iskolák 3 fős csapatai /felnőtt kíséret szükséges/
II. Családi / 3 vagy több fő / (A gyerekek csak 14 éven aluliak lehetnek)
III. Egyéni / 14 év felett, felső korhatár nincs /
IV. Egyéb Középiskolások 3 fős csapatai és /mindenki aki nem fér bele az előző kategóriákba /
A kategóriákat minimum 10 csapat, vagy fő indulása esetén értékeljük
A versenyen Az indulók 2004-es kiadású M 1:15.000 méretarányú, több színnyomású,
megoldandó tájékozódási futó térképet kapnak,
feladatok: A berajzolt pontokat kell felkeresni tetszés szerinti mennyiségben és sorrendben,

a megadott szintidőn belül. A számozottakon állomásbíró tartózkodik
Tiketteket kell egyik állomásról a másikra elvinni, mely meghatározhatja az útvonalat.
Az állomásbírós érintendő pontokon a természetjárással kapcsolatos elméleti és
gyakorlati feladatokat kaphatnak a versenyzők külön pontokért.

Szintidő: 5 óra

Állásidő : Nincs.

Nevezési díj: Nincs

Kötelező felszerelés: Íróeszköz, óra, nem törékeny kulacs vízzel, elsősegély felszerelés,
Ajánlott felszerelés:

Nagyító, világító eszköz, tájoló, fényképezőgép

Érdeklődés: 20/477-64-67 telefonon

A verseny a Budapesti Tájékozódási Bajnokság része.
A bajnokságban való részvételi szándékát kérjük az indulásnál jelezze !
A verseny a valóságot modellezi, ahol előre nem látható események módosítják az
elképzelt túratervet és programot. Fontos a gyors, jó döntés és a precíz végrehajtása.
Értékelés: A csapatok, illetve egyének helyezési sorrendjét a pontok megtalálásáért, a
feladatok megoldásáért, valamint a tikettek leadásáért kapott pontok összege adja.
Azonos pontérték esetén a TOTO, majd a jobb menetidő dönt.
Szintidőn túl érkezőket az utolsó időben beérkezett után értékeljük.

Díjazás:

Minden kategória nyertese egy évig elnyeri és őrizheti
a "TUTI" Kupa vándorserleget.
Minden kategória első 3 helyezettje díjazásban részesül.
Térképek és még sok értékes nyeremény vár gazdára.

A győzteseket telefonon, E-mailben, vagy levélben értesítjük
Eredményhirdetés 2013 május végén lesz.
Fontos:

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell.
Kártérítés a rendezőségtől semmilyen címen nem igényelhető !
Ruhatárat biztosítani nem tudunk. Mindenki a saját felelősségére indul.

Támogatóink:
XI. ker. Természetbarát Szakbizottság
X. ker. Természetbarát Szakbizottság
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi szervezete
TopoPress.Map Kft
www.TENGERSZEM.HU
Lelkes önkéntesek

www.tutiklub.neobase.hu
Várunk tisztelettel minden természetet szerető, túrázást kedvelő, egyént,
csapatot, közösséget, családot.
Jó versenyzést kíván:
a Rendezőség

