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Versenykiírás
A verseny célja: A tájékozódási túraversenyzés megismertetése, népszerűsítése, és
versenyzési lehetőség biztosítása mindazon versenyzők részére, akik már űzik, ezt a
sportot vagy most kívánják kipróbálni.
A verseny időpontja: 2013. május 25.
Jelentkezési hely (versenyközpont, rajt és cél):
Sukoró, Művelődési Ház, Sukoró, Fő u. 31-33.
Itt lesz az eredményhirdetés is, melynek várható időpontja 15 óra.
8 óra 30 perc
Az első rajt tervezett időpontja:
Tervezett utolsó rajt:
10 óra 00 perc
A rajt eléréséről és a hazajutásról mindenki maga gondoskodik.
Rendező: a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
A versenybíróság elnöke:
Elérhetősége:
Pályakitűző:

Horváth István FMTSZ főtitkár
T. 06 20 3255210

e-mail: vadrigo@freemail.hu

Horváth T. Csaba

A verseny formája: országos, gyalogos, egyfordulós, egyszakaszos, bontott távú, kötött
menetsebességes, nappali, közép- és alapfokú (B, ill. eC), több kategóriás
természetjáró tájékozódási csapatverseny, B kategóriában egyéni indulási lehetőséggel.
Kategóriák: A középfokú versenyben és az alapfokúban is egy-egy (B és eC) kategória
lesz.
Egyéb információk:
Nemek szerinti megkülönböztetés nincs.
Az eC /emelt C/ kategória csapatai szintén tájfutó térképen versenyeznek.
A középfokú versenyben 2-5 főből álló csapatok és egyéni versenyzők indulhatnak, az
emelt „C” kategóriában a csapat 2-5 főből állhat. A „B” kategóriás csapatok és egyéni
versenyzők azonos pályán, a „C” kategóriás csapatok szintén egy, (de egy másik)
pályán versenyeznek.
Térkép: színes tájfutó térkép minden kategóriában (M = 1: 10 000, alapszintköz 5 m)
Minden csapat, illetve minden egyéni versenyző 1 db berajzolt térképet kap.
Berajzolatlan plusz-térkép a helyszínen kapható lesz (200 Ft/db). Berajzolt plusz
térképet csak az előzetesen nevező csapatok részére, előre jelzett igény esetén tudunk
biztosítani (250 Ft/db).
Értékelés: A versenyt a 2010-ben kiadott versenyszabályzat előírásainak figyelembe
vételével rendezzük és értékeljük. Az egyes feladatok hibapontjait a menetutasítás
hátoldalán közöltek szerint állapítjuk meg. Mindkét kategóriában csak abszolút sorrend
szerint hirdetünk eredményt.

Díjazás: Mindkét kategóriában az abszolút sorrend szerinti győztesek elnyerik a Velence
Kupát, az abszolút sorrendek szerinti első három helyezett érmet, az 1-6. helyezett
oklevelet, minden résztvevő emléklapot kap.
A versenyzéshez szükséges felszerelés: tájoló (ÉK-i rendszerű, 360 fokos), íróeszköz,
óra. Ajánlott felszerelés: elsősegély csomag, hosszúnadrág, kullancsriasztó, ivóvíz
(verseny közben nincs víznyerőhely!).
Nevezés
Előzetes nevezés elektronikus levélben lehetséges a versenybíróság elnökének címén:
vadrigo@freemail.hu
A versenyre vonatkozó kérdésekkel szintén a versenybizottság elnökéhez lehet fordulni
a fentebb megadott telefonszámon.
Előzetes nevezési határidő:

2013. május 23.

Nevezési díj: határidőre beérkezett nevezés esetén 600 Ft/fő
Helyszíni nevezés a rendelkezésre álló megrajzolt térképek által korlátozott mértékben
lehetséges.
A helyszíni nevezési díj minden kategóriában 800 Ft/fő.
A nevezési díjat a helyszínen kell befizetni.
Egyéb információk:
A térkép 2013-ban felújított színes tájfutó térkép.
A pályák tervezett hossza/szintemelkedése: kb. 7000/300 méter
Menetidők: A középfokú csapat- és egyéni versenyben a menetidők 3 km/óra
menetsebességgel vannak kiszámítva, pótidő 1 perc/10 m szintemelkedés.
Az
alapfokú versenyen 4 km/óra sebességgel számolunk, pótidő szintén 1 perc/10 m
szintemelkedésenként.
A hibapontok mértékét az érvényes szabályzat szerint határozzuk meg.
Óvásra nincs mód, észrevételt tenni a versenybizottság elnökénél lehet.
Az ellátás: zsíros kenyér, ásványvíz a célban. Kérünk mindenkit, hogy poharat hozzon
magával!
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul, kártérítés a rendezőségtől semmilyen
címen nem igényelhető!
Székesfehérvár, 2013. április. 25.

Versenyrendezőség

