MVM SE Természetbarát Szakosztály
1031 Budapest, III. Szentendrei út 207-209.
Szakosztályvezető:

Bacsó Nándor Telefon: 30 951 20 36, 26-341 919
e-mail: banan36@t-online.hu

Helyettes szakosztályvezető:

Korodi Mihály Telefon: 20 922 48 60, 1 362 62 54
e-mail: kmihaly38@gmail.com

VERSENYKIÍRÁS
a 32. VARSÁNYI KUPA ’13
természetjáró tájékozódási túracsapatversenyhez
A verseny célja: Alkalmat adni a természetbarátoknak az erdők-mezők rejtelmeihez
testközelben, szellemi és fizikai erőt, kitartást igénylő feladatok megoldásával versenyezve,
önmaguk fáradtságát legyőzve bizonyságot szerezni tájékozódási képességükről.
Mindezt pedig Varsányi Endrének, az MVM természetjárói és tájfutói nagyszerű
vezetőjének, tanítónknak és barátunknak az emlékét idézve tesszük.
A 32.VK’13 verseny helye: Zajnát-hegy, Pilisvörösvár-Piliscsaba
A verseny ideje: 2013. április 27. szombat
Jelentkezés: reggel 7.30 órától 9.30 óráig. Az első rajt 7.30 órakor lehetséges. Az utolsó
rajt 10.00 órakor lehet. Ezeket az időket a helyszíni eredményhirdetés érdekében szigorúan
betartjuk!
Versenyközpont és elérhetőség: Pilisvörösvár Szabadság-liget, Dugonics utca - Tavasz utca
kereszteződésnél. Gépkocsival Budapest felől a 10-es úton Pilisvörösvár-Pilisszántó (lámpás)
elágazásnál jobbra, majd a Nyár utcán balra kanyarodva ezen utca végéig. Ott bójával jelzett
parkoló lesz, illetve onnan szalagozás vezet a rajtba. Tömegközlekedés: a 830-as VOLÁN
busz a Budapest Árpádhíd buszpályaudvarról indul 6.10 és 8.15 órakor (lehetőleg az előbbit
vegyék igénybe). (Más tömegközlekedési lehetőség nincs, a vonat a pályafelújítás miatt nem
közlekedik!)
A verseny: bontott távú, kötött menetsebességes, tájékozódási-túravezetési, nappali,
egyfordulós csapatverseny, emlék- és kupaverseny, az MTSz 2013. évi Országos
Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnoksága (OTTCsB) 3. fordulója, a BTSSZ Budapest
Bajnokság 6. fordulója.
A verseny rendezője: az MVM SE Természetbarát Szakosztálya.
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A versenybíróság:
Elnök:
Elnök helyettes:
Titkár:
Pálya tervező:
Pálya kitűző:
Rajt- és célbíró:
Értékelő bíró:
Ellenőrző bíró:

Bacsó Nándor
Korodi Mihály
Járai Béla
Mórocz Imre
Járai Béla, Korodi Mihály, Kovács Ildikó, Mórocz Imre
Borbás Lászlóné, Sáfrán Csaba, Sárközi Éva, Szabó Gabi
Járomi Julianna, Korodi Mihály, Mórocz Imre, Szíjártó Csilla
Bacsó Nándor

Szövetségi ellenőr: Lelkes Péter, 1 229 2773, g.lelkes@t-online.hu.
Nevezés, nevezési díj: Nevezni kell a mellékelt Nevezési űrlap pontos kitöltésével jelen
Versenykiírás fejlécében levő címek valamelyikére küldve.
Határidő: előzetesen 2013. április 22-én 24.00 óra beérkezőleg.
helyszínen a versenyközpontban korlátozott számban 7.15 órától 9.30 óráig
(szigorúan betartjuk!)
Nevezési díj nincs. A verseny költségeit a támogatónk, a Magyar Villamos Művek Zrt. az
MVM SE útján fedezi.
A verseny az MTSz Versenyszabályzata (2010. évi módosított kiadás) szerint kerül
megrendezésre és értékelésre.
A verseny kategóriái, a csapat taglétszáma, a versenypályák hossza, szintemelkedése és a
várható versenyidő:
A

A/50

A/60

B

eC

C

A/36

A/CS

A/70

IFI

NYÍLT

KGY

Csapatlétszám

2-4

2-4

2-4

2-5

2-6

2-8

Légvonaltáv (m)

8.400

7.200

6.600

6.500

5.100

4.600

Szintemelkedés (m)

600

600

480

500

250

220

Várható versenyidő

5

6

6,5

4,5

3

2,5

(óra)

5,5

7

Életkor = 2013-születési év
Az összes kategória pályája 2011-ben helyesbített, többszínnyomású tájékozódási futó
térképen ábrázolt, méretarány 1:10.000, szintvonal köz 5 m.
A versenyen a saját (gyermekek a szülők) felelősségére bárki, nemre tekintet nélkül részt
vehet. (Orvosi igazolás nem szükséges.)
Az A, A/36, A/50, A/60, A/70 kategória felsőfokú, külön feladatokkal nehezített, tájfutó
térképen ábrázolt versenypálya. Az a csapat, amelyik az OTTCsB-be valamelyik bajnoki
kategóriába előzetesen benevezett, külön bajnoki helyezésben is részesül.
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Az A kategóriába nevezhet bárki korra és nemre tekintet nélkül, aki a kategóriára a
menetutasításban adott feladatot teljesíteni akarja. Az A/36 kategóriába nevezhető az a csapat,
amely tagjainak legalább a fele 36 éves vagy idősebb. Az A/50 kategóriában a csapat
tagjainak legalább a fele 50 éves vagy idősebb. Az A/60 kategóriában a csapat tagjainak
legalább a fele 60 éves vagy idősebb. Az A/70 kategóriában a csapat tagjainak legalább a fele
70 éves vagy idősebb. A kategóriát csak akkor értékeljük külön, ha legalább öt csapat indult a
rajtnál, különben az azonos pályán versenyző kategóriával együtt értékeljük, saját
menetparaméterekkel. Az A/CS kategóriában a csapat tagjai között legalább egy 14 éves vagy
fiatalabb gyermek legalább egy szülőjével együtt versenyez.
A B kategória: középfokú verseny, tájfutó térképen, kevés külön tájékozódási feladattal.
A B/IFI kategóriában a csapat tagjai legfeljebb 19 évesek vagy fiatalabbak. A B kategória
középfokú, tájfutó térképen ábrázolt, kevés külön tájékozódási feladattal kitűzött
versenypálya. A B kategóriába nevezhet bárki, korra tekintet nélkül, aki a menetutasításban
adott feladatot teljesíteni akarja. Az OTTCsB B kategóriájába előzetesen benevezett csapat
külön bajnoki helyezésben is részesül.
Az eC, a C és a KGY kategória alapfokú, egyszerű tájékozódási feladattal ábrázolt pálya.
Nevezhet bárki, nemre tekintet nélkül. A KGY kategóriába nevező csapatnak legalább egy
6 éves vagy fiatalabb tagja kell legyen.
Díjazás: a kategóriák I-II-III. helyezett csapatainak minden tagja érmet, az I-VI. helyezett
csapatok oklevelet kapnak. Az I. helyezett csapatok kategóriánként elnyerik a Varsányi Kupát
(nem vándorkupa!). (Érmeket csak a nevezéskor megadott létszámig adunk. A kettőnél több
tagú csapatnak az ezen felüli érmet utólag postán küldjük el.
Eredményhirdetés és díjkiosztás: a helyszínen tervezzük 16-17 óra között, csak a mindenki
előtt nyilvánvalóan rendkívül kedvezőtlen időjárás lehet akadály. A versenyeredményértékelést a versenyszabályzat szerint küldjük meg a jó címet megadó csapatoknak.
Óvás: a versenyszabályzat szerint. Óvási díj 5.000 Ft témánként, amely az óvás benyújtásakor
nyugta ellenében fizetendő. Az elfogadott óvás díját visszatérítjük.
Kötelező felszerelés: ivóvíz, személyenként legalább 0,5 liter, sebkötöző készlet, Pilis
turistatérkép.
Ajánlott még az ÉK-360 fokos rendszerű tájoló, szerkesztési eszköz az A kategóriákban és a
B kategóriában, a bakancs és a réteges turistaöltözet, esőkabát, kék betétes golyóstoll,
fényképezőgép.
Tilos felszerelés: a mobil telefon vagy más hírközlő eszköz (a versenyfeladatok megoldására
használva), a GPS, egyéb elektronikus vagy mechanikus mérőeszköz (távolságmérésre). Tilos
a csapatoknak a versenypályán bármilyen egymásközti kommunikációja, kivéve az élet vagy
a testi épség védelmének vagy a tűz elhárításának szolgálatát (baleseti segítségnyújtás),
azonban ez a verseny folytatását nem szolgálhatja.
Szolgáltatás: baleset, tűz vagy egyéb veszély esetén az időmérő állomásokon vagy a célban
kell segítséget kérni.
A versenyzők a rajtba indulás előtt, majd a célba érkezés után ásványvizet kapnak.
A célban zsíros kenyér és csoki is lesz.
A rajt/célnál mobil illemhely áll rendelkezésre. Az időmérőknél és a célban szemét
gyűjtőzsákokba kérjük a verseny során képződő hulladékot elhelyezni.
Menet közben a hulladékot ne dobják el, hozzanak magukkal erre a célra zacskót!
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Felelősség: arra tekintettel, hogy a versenyzők a saját felelősségükre vesznek részt a
versenyen, kártérítési igényt a rendezőséggel szemben nem lehet érvényesíteni.
Figyelem! A versenyt a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség feltételekkel engedélyezte. Ennek megfelelően a taposási károk
megelőzése érdekében, a területen található védett és fokozottan növények megóvása céljából,
6 helyen nem érinthető tiltott terület kerül megjelölésre a verseny térképeken. Minden
versenyzőt kérünk a megjelölt területek elkerülésére!
Üdvözlet: Mindenki nevezését szeretettel várjuk, a versenyen való részvételetekre feltétlenül
számítunk!
Szép erdőt, mezőt, jó levegőt, remek időjárást kívánunk szeretettel:
a Verseny rendezői

Budapest, 2013. 04. 06.
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SOKSZOROSÍTHATÓ

NEVEZÉSI LAP

a 32. Varsányi Kupa '13 versenyre
Zajnát-hegy, Pilisvörösvár-Piliscsaba, 2013.04.27.
A csapat neve: (lehetőleg a bajnokságban vagy a korábbi években már használt elnevezés!):
……………………………………………

A csapat létszáma:………………………………………………

Kategória(kiírás szerint!):………………………………………

Plusz térképet kér:………………………………….……..db-ot
Előre látható jelentkezési idő:…………..óra…………perc.
Mivel érkezik: saját szgk, saját busz, gyalog, kerékpár, stb.

Dátum:………………………, 2013. …..……………………..
A csapatvezető neve olvashatóan:………………………………….
Postai cím:……………………………………………………………
e-mail:………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………………………………

Aláírás:………………………………………………………………
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