PATCA, 2013. OKTÓBER 5-6.

XVI. KATICA TANYA ZÖLDPONT
TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY
A ZÖLDTUSA VERSENYSOROZAT ÖTÖDIK KIHÍVÁSA
OTTCSB 10.; OTTEB 5. FORDULÓ

RENDEZŐ:
Zöldpont Életmódklub, 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14.;
www.zpkap.hu; zoldpont@somogy.hu; tel.: 20/419-6764

TÁMOGATÓ MÉDIUMOK:
Kapos Tv, Magyar Turista, Somogy Sportja, Somogy Tv, Somogyi Hírlap

FŐ TÁMOGATÓK:
Kaposvár Megyei Jogú Város Sportbizottsága
Katica Tanya, Patca (www.kalandpark.hu; 30/411-6002)

TÁMOGATÓINK:
Herczog Bábstúdió, Intersport, Magyaregres Önkormányzata, Nemzeti
Együttműködési Alap, SEFAG Zrt., Somogy Megyei Tájfutó Szövetség

VERSENYBÍRÓSÁG:
Elnök:
Pályakitűzők:
Ellenőrző bíró:
Reklamáció:
Szövetségi ellenőrök

Fodor Péter
Dr. Pavlovics György, Balázs László, Ozsváth Eszter
Fodor Péter
Dr. Pavlovics György
szombaton Franczva László, vasárnap Jakab Albert

RAJT ÉS CÉL:
Szombaton a Deseda keleti partján a 67-es főút hídjától északra 70 méterre.
Vasárnap a Deseda nyugati partján a 67-es főút hídjától északra 360 méterre.
Reggel az első rajt 8:00-kor, az utolsó 10:00-kor lesz, indítás 3-5 percenként.

MEGKÖZELÍTÉS:
Műúton a 67-es főút a 48,2 kilométerénél keresztezi a Deseda-tavat. Szombaton a
főúttól délre (vigyázz az átkeléssel!), vasárnap a rajt közelében lehet parkolni.
Korábban jövőknek kevesebbet kell gyalogolnia a rajtig!!
Autóbusszal: Kaposvár, autóbusz-állomásról Deseda parkerdő megálló felé 7:10-kor és
8:00-kor indul helyközi járat.

A VERSENY KATEGÓRIÁI:
OKTÓBER 5. – CSAPATVERSENY
„A”, „A36”, „A50”, „A60” kategória: Felsőfokú (2-4 fő), normál távú, nyomtatott tájfutó
térképen (21x29,7 cm – 2013) kijelölt, tájékozódási feladatokkal nehezített túraverseny
(táv: 6-9 km, szint 3-500 m). Előzetes nevezés esetén „A70”-es menetutasítást is
készítünk.
„B” kategória: Középfokú (2-4 fő), normál távú, nyomtatott tájfutó térképen (21x29,7 cm –
2013) kijelölt, kevés tájékozódási feladattal nehezített túraverseny. (Táv: 6-7 km, szint 3-400 m)
Ezen belül „IFUsági B” kategória csak 1994. január 1-je után születettek részére.
„C” kategória: Alapfokú (2-4 fő), normál távú, tájfutó térképen kijelölt (21x29,7 cm – 2013),
alapszintű tájékozódási feladatokkal nehezített túraverseny + növényismeret. (Táv: 5-6 km,
szint 3-400 m) Ezen belül „IFUsági C” kategória csak 1998. január 1-je után születettek
részére.
Fontos: ha az egyes kategóriákban az előzetesen nevező csapatok száma nem éri el az
ötöt, akkor az azonos pályákon versenyző kategóriákat összevonom (A-A36, A50-A60, B-IFUB,
C-IFUC)

OKTÓBER 6. – EGYÉNI VERSENY
Az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság kiírása szerinti kategóriákban.
(turaverseny.dmtr.hu)

A VERSENY DÍJAZÁSA:
Minden résztvevő kitűzőt kap, kategóriánként az első három helyezett egyéni versemyző és
a csapatok tagjai oklevél és éremdíjazásban részesül. Eredményhirdetés 16 óra körül.

KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK:
Bögre (amennyiben a verseny után innál)!! A „B” és „C” kategóriákban tájoló!

JAVASOLT FELSZERELÉS:
Elsősegélycsomag, esőgallér, Magyarország edényes növényei (növényhatározó), óra,
Négyjegyű függvénytáblázatok (Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések), ruha, szögmérő,
tájoló, térképtartó tasakok (A4-es méret),toll, vonalzó.
A versenyen, mindenki saját felelősségére indul! A verseny végén senkit nem keresünk meg,
legfeljebb gondolunk rá! Menekülési irány: dél (67-es főút).

NEVEZÉS:
Nevezni előzetesen kell 2013. szeptember 30-a éjfélig a zoldpont@somogy.hu címen. Az
ímélben érkezett nevezéseket aznap visszaigazoljuk (ha ez nem történne meg, ismételjétek
meg vagy telefonáljatok).
A nevezési díj 700 Ft/fő (érvényes, helyszínen felmutatott MTSZ igazolvánnyal 600 Ft/fő,
„IFUsági B és C” kategóriákban 500 Ft/fő), amit a verseny helyszínén, indulás előtt kell
befizetni. A nevezésben kérem tüntessétek fel a csapatok számát és létszámát is. Az óvás
díja: 3000 Ft.
Nevezési díj október 2-a éjfélig 800 Ft/fő, okt. 4-e 19.00 óráig 1000 Ft/fő, azután 1200 Ft/fő.
Csapatonként +1 db előre benyomtatott és kiszúrt póttérképet igényelhettek 300 Ft-ért
a nevezésben feltüntetve (alapból csak 1 térkép jár ).

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG:
Ezen a hétvégén rendezik a Dél-Dunántúli Regionális Természetjáró Találkozót
Kaposváron. Ennek keretében a szálláson kívül ellátást is biztosítanak.
A kiírás letölthető az smtsz.gportal.hu oldalról.
Egyéb szállások egyénileg keresendők (esetleg Patcán
is lehet próbálkozni).

