Versenykiírás

IX. Hollós Kupa & XXVII. Országos Egyéni
Tájékozódási Túraverseny

Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny az Országos Természetjáró
Tájékozódási Egyéni Bajnokság 3. fordulója
Hollóstető, 2012. június 3.(vasárnap)
A verseny célja:
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a túravezetők és természetjárók számot adjanak a
tájékozódási ismereteikről, felmérjék a saját maguk és a versenytársak tájékozódási és fizikai
felkészültségét. A résztvevők versenyzés közben megismerhetik a Bükk hegység ezen részének
sajátosságait, fejlesztik tájékozódási és feladatmegoldó képességüket. Az országos egyéni
bajnoki verseny fordulójának megrendezése mellett népszerűsítjük a túraversenyzést a
családok, a fiatalok és a túraversenyzést most kezdő felnőttek körében is. A tavalyi versenyhez
hasonlóan az idén is megmérettethetik magukat a versenyben az A kategória egyéni és a B és
C kategória egyéni-, valamint csapatversenyzői.
Helyszín: Hollóstető - Hegyi kemping
Az első rajt 8:30 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!
Megközelíthető:
Elérhető a Búzatérről induló Miskolc-Bükkszentkereszt-Répáshuta autóbuszjárattal (9-es
kocsiállás), és gépkocsival a Miskolc-Lillafüred-Répáshuta-Eger közötti műúton haladva
Hollóstetőig. Parkolási lehetőség a helyszínen.

Rendező: Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya (3580
Tiszaújváros, Teleki B. út 6.)
Versenybíróság:
Elnöke: Farkas János
Szövetségi ellenőr: Mórocz Imre (Budapest, Szerémi út 33. 3/10.) 30-670-5689
e-mail: morocz.imre@etv.hu
Pályaellenőrző bíró: Fehér János
Pályakitűzők: Farkas János (A,B) Tóth Éva, Szabó Mihály (C)
A verseny formái és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességű, felsőfokú egyéni, középfokú csapat- és egyéni
versenyzők, valamint alapfokú csapatversenyzők számára rendezett egyfordulós, nappali
természetjáró tájékozódási túraverseny.
Hollós Kupa „F” férfi , „N” női, valamint OETT „F” és „N” felsőfokú kategóriák:
tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák egyéni versenyzők
részére, az életkornak megfelelő kategóriákkal.
Légvonaltáv: 6500 m; szint: 320 m.
„B” és „NY” kategóriák (Középfokú): tájfutó térképen, kevés tájékozódási feladattal
nehezített versenypálya egyéni versenyzők -- „B” és „NY” kategóriák -- és 2-4 fős csapatok
-- „B” kategória -- részére.
Légvonaltáv: 6000 m, szint: 300 m
„C” kategória (Alapfokú): tájfutó térképen, útvonalleírással segített, bontott távú verseny
egyéni versenyzők és 2-6 fős csapatok részére, az időmérő állomások között kötött
menetidővel, könnyű természetismereti kérdésekkel. Légvonaltáv: 7700 m, szint: 300 m
Életkori kategóriák és menetsebességek:
– 35 év között: N, F, B , Ny 4 km/h +1 perc/10m szint
36 – 49 év között: N36, F36, B36 , Ny36 3,5 km/h +1 perc/10m szint
50 – 59 év között: N50, F50, B50 , Ny50 3 km/h +1,5 perc/10m szint
60 – 69 év között: N60, F60, B60 , Ny60 2,5 km/h +2 perc/10m szint
70 – év között: N70, F70, B70 , Ny70 2,25 km/h +2,5 perc/10m szint
korhatár nélkül:
C kategória (csapatverseny / 2-6 fő) 3 km/h +2 perc/10m szint
Életkori kategóriák és menetsebességek -- OETT:
– 18 év között: N18, F18 4 km/h +1 perc/10m szint
19 – 35 év között: N36, F36 4 km/h +1 perc/10m szint
36 – 49 év között: N50, F50 3,5 km/h +1 perc/10m szint
50 – 59 év között: NS, FS 3 km/h +1,5 perc/10m szint
60 – 69 év között: NS, FS 2,5 km/h +2 perc/10m szint
70 – év között: NS, FS 2,25 km/h +2,5 perc/10m szint
A korhatárral jelzett kategóriában indulhat az a csapat, amelyben a csapatlétszám legalább
fele a megfelelő korhatárral jelzett korú. Az életkor meghatározása a versenyek
szempontjából: Életkor = Tárgyév - Születési év. Kivétel a 18év alatti kategória, amelyben
csak a jelzett korúak indulhatnak!

Díjazás:
Hollós Kupa: az F , N , Ny, B , C, kategória I - III. helyezettjei érem és oklevél-díjazásban
részesülnek. Az F , N , Ny, B , C, kategória I. helyezettjei egy évig őrizhetik a Hollós Kupát.
OETT: Minden életkori kategória I - III. helyezettjei érem és oklevél-díjazásban részesülnek.
A kategóriák I. helyezettjei egy évig őrizhetik az OETT kupáját. A 3 NS kategóriát összevontan
értékeljük, valamint a 3 FS kategóriát is!
A versenyen induló minden nevezett résztvevő kitűzőt kap.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 16:00 óra
Nevezés:
e-mailben: janosf@vipmail.hu 2012. május 30-ig beérkezően. Helyszíni nevezés korlátozott
számban, a térképkészlet erejéig lehetséges.
A versenyen minden A , B , Ny egyéni kategóriás versenyző egy darab berajzolt, színes
nyomdai térképet kap (2009-es helyesbítés, M = 1:10.000, alapszintköz: 5 m). „B” és „C”
kategóriás csapatok 1 db berajzolt, színes nyomdai térképet kapnak. Igény szerint az
előnevezett csapatoknak további színes, berajzolt térképet 300 Ft/db térítés ellenében
biztosítunk, ha azt az előnevezéssel együtt jelzik.
A verseny nevezési díja:
1. határidőre beérkezett nevezés esetén A és B és Ny kategóriában: 800.- Ft/fő
határidőre beérkezett nevezés esetén C kategóriában: 600.- Ft/fő
2. helyszíni nevezés esetén (a térképkészlet erejéig) 1000.- Ft/fő
helyszíni nevezés esetén C kategóriában 700.- Ft/fő
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.
Kötelező felszerelés:
Tájoló, íróeszköz, óra. Az „A” és „B” és Ny kategóriáknál körző, vonalzó, szögmérő is, ivóvíz,
elsősegély csomag. „C” kategóriában a TOTÓ kitöltéséhez az öreg fák és a csillagok a
tájékozódásban témakörben érdemes elmélyülni.
Kiegészítő rendelkezések
Értékelés: a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi módosított
kiadás) szerint.
Óvás: írásban, a versenyző célba érkezését követően a szabályzat szerint, a szabályzat
vonatkozó pontjára hivatkozva nyújtható be a versenybíróság elnökéhez az óvási díj egyidejű
megfizetésével, amely 3000 - Ft. A bajnoki verseny értékelésével kapcsolatos alapvető
információkat (menetkartonok, javítókulcsok, stb.) a http://www.termeszet-jaras.fw.hu/
internetes honlapon tesszük közzé.
A versenyt feladókat is kérjük, hogy a célban jelentkezzenek le, illetve értesítsék a 70-2282743 , 20-976-0421 vagy a 70-3739214 telefonszámon a rendezőket. A versenyen való
induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelősségére
indul. Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető.
Szolgáltatások:
- a versenyközpontban csomagmegőrzés, tisztálkodási lehetőség
- a célban folyadék- és kalóriapótlás (zsíros kenyér, ásványvíz).

Szállás és étkezés lehetőség:
Szálláslehetőség a Hollóstető hegyikempingben -- http://www.holloscamping.hu/
Lehetőség van gulyáslevest rendelni /600Ft/ amelyet a nevezéssel együtt kérünk jelezni.
Kupavédők:
Hollós Kupa Női kategória: Tóth Alexandra
Hollós Kupa Férfi kategória: Franczva László
OETT N35 Kategória: Tóth Alexandra
OETT N50 Kategória: Jakab Éva
OETT NS Kategória: Csarnai Béláné
OETT F35 Kategória: Siller Milán
OETT F50 Kategória: Franczva László
OETT FS Kategória: Komoróczki András
Kérjük a vándorkupákat a verseny kezdetéig juttassátok vissza a Rendezőknek.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A
RENDEZŐSÉG !

