Versenykiírás

VIII. Hollós Kupa & XXVI. Országos Egyéni
Tájékozódási Túraverseny
Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny
az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság 2. fordulója
Cserépfalu, Mocsárosház
2011. június 4.
A verseny célja:
Lehetıséget biztosítunk arra, hogy a túravezetık és természetjárók számot adjanak a tájékozódási ismereteikrıl, felmérjék a saját maguk és a versenytársak tájékozódási és fizikai felkészültségét. A résztvevık versenyzés közben megismerhetik a Bükk hegység ezen részének sajátosságait, fejlesztik tájékozódási és feladatmegoldó képességüket. Az országos egyéni bajnoki verseny fordulójának megrendezése mellett népszerősítjük a túraversenyzést a családok, a
fiatalok és a túraversenyzést most kezdı felnıttek 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 csapatversenyzıi.
A verseny ideje:
Helyszín:

2011. június 4. (szombat)

Cserépfalu, Mocsárosház (Cinegés)

Az elsı rajt 8:00 órakor, az utolsó 10:00 órakor lesz. Kérjük a lassabb menetsebességgel haladókat, hogy a pálya hossza miatt a korábbi indulási idıt válasszák! Keverési idı nincs,
minden célba érkezıt értékelünk. Pályabontás: 16:00 órakor!
Megközelíthetı:
Személygépkocsival: Cserépfaluból még a falu vége elıtt kell jobbra lekanyarodni ÉK-i irányba tartva – bójával jelezve – amely úton 7 km után érhetı el a Mocsárosház.
Távolsági autóbusszal Cserépfalu autóbusz állomás váróteremhez: Eger autóbusz állomásról
indul: 6:40; Mezıkövesd autóbusz állomásról indul: 7:36. Aki busszal érkezik és az elınevezésben ezt jelzi annak a rajtba szállítását igyekszünk megoldani.
Hazautazás autóbusszal: Egerbe: 12:25, 13:43, 14:43, 16:02, 16:53; Mezıkövesdre: 13:12,
15:05, 19:08.
Rendezı:
Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya (3580 Tiszaújváros, Teleki B. út 6.)

Versenybíróság:
Fehér János (Miskolc, Laborfalvi u. 2. 3/3, 3525 ) ℡ 20-9760-421
e-mail: feherj@yahoo.com
Szövetségi ellenır: Mórocz Imre (Budapest, Szerémi út 33. 3/10.) ℡ 30-670-5689
e-mail: morocz.imre@etv.hu
Pályaellenırzı bíró: Farkas János
Tagok:
a TSC természetjárói (Balyi József, Bartók Adrienn, Borbély József,
Borosné Fodor Irma, Gyúró Anna, Kaszás József, Kemény Mihály, Nagy
Lajos, Vincze István, Szalai Zita, Lörincz Ildikó...)
Pályakitőzık:
Fehér János (A) Tóth Éva (B,C)
Elnöke:

A verseny formái és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességő, felsıfokú egyéni, középfokú csapat- és egyéni versenyzık, valamint alapfokú csapatversenyzık számára rendezett egyfordulós, nappali természetjáró tájékozódási túraverseny.
• Hollós Kupa „F” férfi és „N” nıi, valamint OETT „F” és „N” felsıfokú kategóriák: tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák egyéni versenyzık részére, az életkornak megfelelı kategóriákkal. Légvonaltáv: ∼7000 m; szint: ∼350 m. Az „F”
és „N” kategóriák kategóriánként azonos pályán, de életkor szerint különbözı menetsebességgel haladnak.
• „B” kategóriák (Középfokú): tájfutó térképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypálya egyéni versenyzık és 2-4 fıs csapatok részére. (Légvonaltáv: ∼6700 m, szint:
∼350 m)
• „C” kategória (Alapfokú): tájfutó térképen, útvonalleírással segített, bontott távú verseny
egyéni versenyzık és 2-6 fıs csapatok részére, az idımérı állomások között kötött menetidıvel, könnyő természetismereti kérdésekkel. (Légvonaltáv: ∼6300 m, szint: ∼300 m.)
• Életkori kategóriák és menetsebességek:
– 35 év között: N,
F,
B
4 km/h
+1 perc/10m szint
36 – 49 év között: N36, F36, B36 3,5 km/h
+1 perc/10m szint
50 – 59 év között: N50, F50, B50 3 km/h
+1,5 perc/10m szint
60 – 69 év között: N60, F60, B60 2,5 km/h
+2 perc/10m szint
70 –
év között: N70, F70, B70 2,25 km/h
+2,5 perc/10m szint
korhatár nélkül:
C kategória (csapatverseny / 2-6 fı) 2,5 km/h
+2 perc/10m szint
•

Életkori kategóriák és
– 18 év között:
19 – 35 év között:
36 – 49 év között:
50 – 59 év között:
60 – 69 év között:
70 –
év között:

menetsebességek -- OETT:
N18, F18
4 km/h
N36, F36
4 km/h
N50, F50
3,5 km/h
NS, FS
3 km/h
NS, FS
2,5 km/h
NS, FS
2,25 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

A korhatárral jelzett kategóriában indulhat az a csapat, amelyben a csapatlétszám legalább
fele a megfelelı korhatárral jelzett korú. Az életkor meghatározása a versenyek szempontjából: Életkor = Tárgyév - Születési év. Kivétel az ifi kategória, amelyben csak a jelzett korúak
indulhatnak!

Díjazás:
Hollós Kupa: az F és N kategória I - III. helyezettjei érem és oklevél-díjazásban részesülnek.
Az F és N kategória I. helyezettjei egy évig ırizhetik a Hollós Kupát.
OETT: Minden életkori kategória I - III. helyezettjei érem és oklevél-díjazásban részesülnek. A
kategóriák I. helyezettjei egy évig ırizhetik az OETT kupáját. Az NS valamint az FS kategóriákat összevontan értékeljük!
A versenyen induló minden nevezett résztvevı kitőzıt kap.
Az eredményhirdetés tervezett idıpontja 16:30 óra
Nevezés:
Elızetes nevezési lehetıség a 2011. május 29-i Encián Kupa helyszínén található nevezési lap
kitöltésével és a rendezık részére történı átadásával, e-mailben: feherj@yahoo.com, vagy
levélben  (Fehér János Miskolc, Laborfalvi u. 2. 3/3, 3525) 2011. május 30-ig beérkezıen.
Helyszíni nevezés korlátozott számban, a térképkészlet erejéig lehetséges.
A versenyen minden A és B egyéni kategóriás versenyzı 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 elınevezett csapatoknak további színes, berajzolt térképet 300 Ft/db térítés ellenében biztosítunk, ha azt az
elınevezéssel együtt jelezik.
A verseny nevezési díja:
1. határidıre beérkezett nevezés esetén A és B kategóriában:
800.- Ft/fı
határidıre beérkezett nevezés esetén C kategóriában:
600.- Ft/fı
C kategóriában - felnıtt kísérıvel - az elıre nevezett 14. év alatti gyerekek díjmentesen indulhatnak.
2. helyszíni nevezés esetén (a térképkészlet erejéig)
1000.- Ft/fı
helyszíni nevezés esetén C kategóriában
700.- Ft/fı
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás elıtt kell befizetni.
Kötelezı felszerelés:
Tájoló, íróeszköz, óra. Az „A” és „B” kategóriáknál körzı, vonalzó, szögmérı is, ivóvíz, elsısegély csomag. „C” kategóriában a Bükk-hegység térképe ajánlott, valamint a TOTÓ kitöltéséhez az „év madara” témakörben érdemes elmélyülni. ☺
Kiegészítı rendelkezések
Értékelés: a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi módosított kiadás) szerint.
Óvás: írásban, a versenyzı célba érkezését követıen a szabályzat szerint, a szabályzat vonatkozó pontjára hivatkozva nyújtható be a versenybíróság elnökéhez az óvási díj egyidejő megfizetésével, amely 3000 - Ft. A bajnoki verseny értékelésével kapcsolatos alapvetı 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 20-9760421 vagy 70/373-9214 telefonszámon a rendezıket. A versenyen való induláshoz sportorvosi
engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelısségére indul. Kártérítés a verseny
rendezıitıl semmilyen címen nem igényelhetı.
Szolgáltatások:
- a versenyközpontban csomagmegırzés, tisztálkodási lehetıség
- a célban folyadék- és kalóriapótlás (zsíros kenyér, ásványvíz, tea).
Kérjük, hozzatok saját bögrét magatokkal!

Szállás és étkezés lehetıség:
A Mocsárosháznál, a versenyközpontban korlátozott számban még foglalható szállás a kıházban. Ár 2000 Ft/éj. Az árban benne foglaltatik az IFA, az ágynemő használat és egy péntek esti welcome gulyás is ☺.
Lehetıség van szombaton is babgulyást rendelni /500Ft/ -nem az elızı napi maradéka ☺amelyet a nevezéssel együtt kérünk jelezni.
Sátorozni is lehet korlátozott számban a Mocsárosház udvarán /300Ft/fı. Foglalással kapcsolatos kérdésekben Fehér Jánosnál lehet érdeklıdni a 20-9760-421-es mobilszámon.
További szállástippek még: Bogács, vagy Cserépfalu vendégházakban, Bogács kemping. Ajánlani tudjuk a bogácsi strandfürdıt mindenkinek, valamint ahogy a Napernyı kupások fogalmaztak az „itteni pincesor hegylevét”. ☺
A verseny másnapján, 2011. június 5-én ugyancsak Cserépfalu, Mocsárosház versenyközponttal kerül megrendezésre a Napernyı Kupa csapatverseny.
Kupavédık:
Hollós Kupa Nıi kategória: Tóth Alexandra
Hollós Kupa Férfi kategória: Bóta Attila
OETT
OETT
OETT
OETT
OETT

N35 Kategória: Tóth Alexandra
N50 Kategória: Jakab Éva
F35 Kategória: Volf István
F50 Kategória: Bóta Attila
FS Kategória: Komoróczki András

Kérjük a vándorkupákat a verseny kezdetéig juttassátok vissza a Rendezıknek.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZİSÉG !

Nevezési lap az A, B és C (egyéni) kategóriáknak
Egyesület neve (ha van):
…………………………………………………………………………………

Név

Kategória
(A/B/C)

Bajnoki
Igen/Nem

Születési
év

Nevezési díj
A,B 800/ C
600 Ft

e-mail cím

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alulírott ………………………………………………………………. vállalom, hogy a nevezési
díjat, összesen ……………………. Ft-ot a helyszínen kiegyenlítem.
Számlát kérek
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. címre, amelyet a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… címre kérek postázni.

…………………………………………
Versenyzı

Nevezési lap a B és C csapat kategóriáknak
Egyesület neve (ha van):
…………………………………………………………………………………

Csapatnév

Kategória
(B/C)

Csapatvezetı neve/
e-mail címe

Létszám
Felnıtt

Létszám
Gyermek

Nevezési
díj
B 800/ C
600 Ft

+térkép
300
Ft/db

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Alulírott ………………………………………………………………. vállalom, hogy a nevezési
díjat, összesen ……………………. Ft-ot a helyszínen kiegyenlítem.
Számlát kérek a
………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………….…………. címére, amelyet a
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………..… címre kérek postázni.

…………………………………………..
Csapatvezetı

