KAPOSVÁR, 2014. OKTÓBER 4.

XVII. KATICA TANYA ZÖLDPONT
TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY
A ZÖLDTUSA VERSENYSOROZAT HATODIK KIHÍVÁSA
RENDEZŐ:
Zöldpont Életmódklub, 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14.
www.zpkap.hu; zoldpont@somogy.hu; tel.: 20/419-6764

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

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

TÁMOGATÓINK:
Herczog Bábstúdió, Nemzeti Együttműködési Alap, SEFAG Zrt. Zselici Erdészete,
Somogy Megyei Tájfutó Szövetség

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

Fodor Péter
Dr. Pavlovics György, Balázs László, Ozsváth Eszter
Fodor Péter
Dr. Pavlovics György
Franczva László

RAJT ÉS CÉL:
Gyertyános-völgy, Gyöngyvirág kulcsosház
Reggel az első rajt 8:00-kor, az utolsó 10:00-kor lesz, indítás 3-5 percenként.

MEGKÖZELÍTÉS:
Autóbusszal: Kaposvárról a 14-es számú helyi járat a vasútállomás mellől 7.45, 8.35 és
9.35-kor indul Töröcskére, amivel a Gyertyános megállóig kell utazni. A buszmegállótól
keleti irányban a piros sáv (350 m), majd a kék négyzet (220 m) jelzés vezet a
turistaházhoz (N 46° 19,741'; E 17° 47,808')
Műúton: személygépkocsival a töröcskei elágazótól a 67-es úton Szigetvár felé
haladva 1 km múlva az erdő szélén vezet be egy javított talajút (bójával jelölve),
amelyen a Hódos-tóig (300 m) lehet menni.

A VERSENY KATEGÓRIÁI:
„A”, „A36”, „A50”, „A60” kategória: Felsőfokú (2-4 fő), normál távú, nyomtatott tájfutó
térképen (1:10 000, 5 m, 2014-ben javított) kijelölt, tájékozódási feladatokkal nehezített
túraverseny (táv: 7-9 km, szint 4-500 m). Előzetes nevezés esetén „A70”-es menetutasítást is
készítünk.
„B” kategória: Középfokú (2-4 fő), normál távú, nyomtatott tájfutó térképen (1:10 000, 5 m,
2014-ben javított) kijelölt, kevés tájékozódási feladattal nehezített túraverseny. (Táv: 6-7 km,
szint 300 m) Ezen belül „IFUsági B” kategória csak 1995. január 1-je után születettek részére.
„C” kategória: Alapfokú (2-4 fő), normál távú, tájfutó térképen kijelölt (1:10 000, 5 m, 2014ben javított), alapszintű tájékozódási feladatokkal nehezített túraverseny + elméleti
kérdések.
(Táv: 5-6 km, szint 300 m) Ezen belül „IFUsági C” kategória csak 1999. január 1-je után
születettek részére.

A VERSENY DÍJAZÁSA:
Minden résztvevő kitűzőt kap, kategóriánként az első három helyezett csapat tagjai
éremdíjazásban részesülnek. Eredményhirdetés 16 óra körül.

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

JAVASOLT FELSZERELÉS:
Tájoló, toll, szögmérő, vonalzó, óra, elsősegélycsomag, esőgallér, ruha, lámpa,
Magyarország edényes növényei (növényhatározó), térképtartó tasak (A4-es méret).
Némi készpénz, verseny közben az egyik ponton térítés ellenében frissítő kapható (kávé,
üdítő, gyümölcslevek). A fogyasztásra megfelelő mennyiségű idő is rendelkezésre fog állni.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját felelősségére indul!
A verseny végén senkit nem keresünk meg, legfeljebb gondolunk rá!

NEVEZÉS:
Nevezni előzetesen kell 2014. szeptember 29-a éjfélig a zoldpont@somogy.hu címen.
Az e-mailben 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: 4000 Ft.
Nevezési díj október 1-je éjfélig 800 Ft/fő, okt. 3-a 19.00 óráig 1000 Ft/fő, azután 1200 Ft/fő.
Csapatonként előre berajzolt és kiszúrt póttérképeket igényelhettek 300 Ft-ért
a nevezésben feltüntetve (alapból csak 1 térkép jár).

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK:
www.katicatanya.hu vagy pl. kulcsosházak Simonfán http://meteor-kaposvar.hu/
(egyénileg intézendő)

