Versenykiírás
Zemplén kupa
Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny
az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság 6. fordulója
Rudabányácska Smaragdvölgy
2017. szeptember 23., szombat
A verseny célja:
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a természetjárók kipróbálhassák térképolvasási
jártasságukat a terepen és egymással is összemérhessék tudásukat a túraversenyzés
álbójákkal és tájékozódási feladatokkal tarkított világában.
A legfőbb cél pedig, hogy minden versenyző élményekkel és sikeresen megtalált bójákkal
gazdagodva térjen haza és másnap felkelve jóleső érzéssel gondoljon vissza a mi szeretett
Zemplén kupánkra.
Az idén is megmérettethetik magukat a versenyben az F, N és Ny kategória egyéni
versenyzői.
A verseny ideje:

2017. szeptember 23. szombat

Helyszín:
Smaragdvölgy Rudabányácska
Vadász út 14.
3980
ínfo@smaragdvolgy.hu
+36308361501
Az első rajt 8:00 órakor, az utolsó 10:00 órakor lesz. Kérjük a lassabb menetsebességgel
haladókat, hogy a pálya hossza miatt a korábbi indulási időt válasszák! Keverési idő nincs,
minden célba érkezőt értékelünk. Pályabontás: 16:00 órakor!
Versenybíróság:
Elnöke:
Titkár, adminisztráció:
Pályakitűző:
Pályaellenőrző bíró:
Szövetségi ellenőr:

Mihályi Zsolt
Gyarmathy Katalin
Kókai Péter
Jármi István
Mórocz Imre

A verseny formái és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességű,
természetjáró tájékozódási túraverseny.

felsőfokú

egyéni,

egyfordulós,

nappali

„F” felsőfokú, „N” női felsőfokú, „Ny” emelt középfokú kategóriák tájfutó
térképen, tájékozódási feladatokkal tarkított versenypályák egyéni versenyzők részére, az
életkornak megfelelő kategóriákkal.
Pályaadatok:
„F” 5400 m; szint: 300 m,
„N” 4900 m; szint: 280 m,
„Ny” 4600 m; szint: 260 m.
Életkori kategóriák és menetsebességek:
N,
N19,
N36,
N50,
N60,
N70,
N80,

F,
F19,
F36,
F50,
F60,
F70,
F80,

Ny,
Ny19,
Ny36,
Ny50,
Ny60,
Ny70,
Ny80,

4 km/h
4 km/h
3,5 km/h
3 km/h
2,5 km/h
2,25 km/h
2 km/h

+1 perc/10m szint
+1 perc/10m szint
+1 perc/10m szint
+1,5 perc/10m szint
+2 perc/10m szint
+2,5 perc/10m szint
+3 perc/10m szint

Díjazás:
A kategóriák I - III. helyezettjei kupa, érem és oklevél-díjazásban részesülnek.
A versenyen induló minden nevezett résztvevő kitűzőt kap.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 15 óra
Nevezési határidő:

2017. szeptember 2.

Nevezés e-mailben:

kokai.peter49@gmail.com

Helyszíni nevezés korlátozott számban, a térképkészlet erejéig lehetséges.
A versenyen minden egyéni kategóriás versenyző egy darab berajzolt, színes nyomdai
térképet kap (2017-es helyesbítés), M = 1:10.000, alapszintköz: 5 m
A verseny nevezési díja:
1. határidőre beérkezett nevezés esetén:
2. helyszíni nevezés esetén

2000.- Ft/fő
2500.- Ft/fő

A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.
Kötelező felszerelés:
Minden kategóriában körző, vonalzó, szögmérő, tájoló, íróeszköz, óra.
Kiegészítő rendelkezések:

Értékelés: a Magyar Természetbarát Szövetség (2010. évi módosított kiadás) szerint.
Óvás, észrevétel: írásban, illetve szóban a versenyző célba érkezését követően a
szabályzat szerint, a szabályzat vonatkozó pontjára hivatkozva nyújtható be a
versenybíróság elnökéhez az óvási díj egyidejű megfizetésével.
Szolgáltatások:
─ a versenyközpontban csomagmegőrzés
─ a célban folyadék- és kalóriapótlás (zsíros kenyér, ásványvíz, csoki) 
─ kérjük, hozzatok saját bögrét magatokkal!
Szállás lehetőség és ellátás:
A versenyközpont a Smaragdvölgy pihenőpark területén lesz.
http://www.smaragdvolgy.hu/
Tekintettel arra, hogy a másnapi csapatverseny helyszíne is a közelben lesz, jó szívvel
tudjuk ajánlani a pihenőpark szolgáltatásait.
Előzetes a versenyről:
A versenyen az értékelésben egy újdonságot tervezünk.
Elképzelésünk megvalósíthatóságához ugyanakkor a résztvevők figyelmes, partneri
hozzáállása, elengedhetetlen.
Már most is felhívjuk a figyelmet az előzetes Általános utasítás és kiemelten a
Menetutasítás figyelmes, pontos betartására. A Versenybíróság a tiszta és értelmezhető
„önértékelhetőség érdekében” minden tőle telhetőt megtesz.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZŐSÉG !

