VERSENYKIÍRÁS
ZEMPLÉN KUPA
Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság IV. fordulója
Károlyfalva, Megyer-hegy
2014. szeptember 21.
Bevezető helyett:
A csodálatos zempléni táj szeretete késztetett bennünket, hogy vállaljuk a verseny megrendezését, hogy ne maradjon ki a
versenynaptárunkból hazánk méltán egyik legvonzóbb tájegysége. Tekintettel arra, hogy csupán ketten és természetesen a helyi
sárospataki barátaink segítségével kerül, megrendezésre a jelen verseny, ezért kérjük az indulók segítségét az előzetes kéréseink
pozitív fogadását.
Köszönettel
Komoróczki András és Kókai Péter
Pályakitűzők és ellenőrzőbírók (Rendezők)
A versenyt idén a korábban már megismert Megyer hegyen, a csodálatos Tengerszem érintésével terveztük meg. Az elmúlt évek
során a terep itt-ott változott, de igyekeztünk azokat helyszíni helyesbítéssel kijavítani - kiemelten figyelve a tervezett pályák
általunk vélt optimális útvonalára. Nagyon bízunk benne, hogy a befektetett munkánk elnyeri a tetszéseteket, vagy ha mégsem
akkor a gyönyörű zempléni táj emlékét vigyétek magatokkal s a fórumon osszátok meg az észrevételeiteket. 
A verseny célja:
A túraversenyzés népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása azoknak a természetjáróknak, akik eme szabadidős
elfoglaltságra érdeklődést mutatnak.
A verseny helye és ideje:
2014. szeptember 21. (vasárnap)
Gyülekező - Rajt - Cél: Megegyezik a szombati csapatverseny Versenyközpont helyszínével, azaz Károlyfalva/Sárospatak/Horgásztó /Mikolai Pihenőpark/
(A község tömegközlekedési eszközzel érhető el. Miskolc-Sárospatak vasútállomásról, majd autóbusszal Károlyfalvára.
Gépjárművel érkezők Sárospatak után a 37-es főútról Károlyfalva irányában lekanyarodva, a községen áthaladva kb. 1 km –re
erdei közúton érhetik el.
Az első rajt 8 órakor, az utolsó rajt 10 órakor lesz. A rajt eléréséről és a hazautazásról minden csapat maga gondoskodik.
A rajtoltatást irányítottan tervezzük, megadva a saját rajtidő választás lehetőségét. /Csatoljuk az irányított Rajtlistát!
Rendező:

Sárospatak Elektromos Sportegyesület (SESE) Természetjáró Szakosztálya
3950 Sárospatak, Bláthy O. u. 2.
Versenybizottság:
Elnöke:
Tagok:
Ellenőrző bíró:

MTSZ versenybíró:
Farkas János, janosf@vipmail.hu, +3670/228-2743

Jármi István
Komoróczki András
Kókai Péter
Kókai Péter és Komoróczki András

A verseny formái és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességes, felsőfokú-, egyfordulós, nappali egyéni természetjáró tájékozódási túraverseny.
Női, Férfi és Nyílt A, A/36, A/50, A/60, A70 kategóriákban.
Díjazás:
Kategóriánként az első, második és harmadik helyezést elért versenyzők érem és oklevéldíjazásban részesülnek.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 14 óra.
A versenyen induló minden résztvevő megkapja a verseny kitűzőjét.

Nevezés, nevezési díj:
Előzetes nevezési lehetőség 2014. szeptember 10-ig írásban:
 Kókai Péter 7030 Paks, Bercsényi u. 48.
e-mail: kokai.peter49@gmail.com
Érdeklődni telefonon:
A verseny nevezési díja

+3620/575-5729

határidőre beérkezett nevezés esetén
helyszíni nevezés esetén mindenkinek
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.

1.000 Ft / fő
1.500 Ft / fő

Ajánlott felszerelés:
Tájoló, íróeszköz, körző, vonalzó, szögmérő, óra,
Kiegészítő rendelkezések:
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetjáró Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi módosított kiadás).
Óvás írásban, a csapat célba érkezését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az 5.000 Ft óvási díj
egyidejű megfizetésével.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelősségére indul. Kártérítés a
verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető.
Szolgáltatások:
- lehetőség van a verseny után ebédelni (gulyáslevest), 1000 Ft/adag áron – az előzetes igényt a versenyt megelőző napon
kérjük jelezni a park tulajdonosánál.
Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezők

