Silvanus Sportegyesület

2015. október 4. (vasárnap)

Csillebérc
tájfutóverseny
Versenykiírás
A verseny a Budapesti Természetbarát Sportszövetség által meghirdetett Budapesti
Tájékozódási Túrabajnokság 13. fordulója.
A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, nappali tájfutóverseny
A verseny bemutatása: A verseny a tájfutás szabályai szerint kerül megrendezésre. A
versenyen résztvevőknek tájfutó térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell felkeresni a
megadott sorrendben. Az ellenőrző pontok közelében tévesztő bóják nem lesznek. Az a
versenyző / csapat győz, aki leghamarabb visszaér a célba és érinti az összes ellenőrző pontot.
A versenyen tájékozódással kapcsolatos feladatok sem lesznek.
A verseny rendezője: Silvanus Sportegyesület (www.silvanus.btfsz.hu)
A verseny időpontja: 2015. október 4. vasárnap
Indító állomás (rajt – cél egy helyen): Csillebérc, Budapest XII. Konkoly-Thege

Miklós úton a busz végállomástól 450 méterre nyugatra az aszfaltos úton
Megközelíthető: A Széll Kálmán térről induló 21-es jelzésű autóbusszal a KFKI
végállomásig, majd 450 métert kell sétálni nyugati irányba az aszfalt úton
Parkolás: A KFKI előtti parkolóban
Nevezés: A helyszínen 10:00 – 14:00 óra között
Tervezett „0” idő: 10:00
Utolsó rajt: 14:00
Rajtolás egyénileg tetszés szerint
Nevezési díj: 600 Ft/térkép
Térkép: Makkosmária (KFKI) M 1:10 000 (5 m alapszintköz)

Kakukk-hegy M 1:7500 (5 m alapszintköz)
Pontmegnevezés: a térképen
Időmérés: SPORTident rendszerrel történik, dugóka bérelhető a helyszínen. (Akinek van, az
hozza magával!)

Dugóka bérlés: 200 Ft/ db és fényképes igazolványt kell letétbe helyezni. Vigyázni kell rájuk,
mert 8500 Ft az értékük és meg kell téríteni, ha valaki elhagyja. Ez ellen véd az, hogy
gumírozott, ujjra kell húzni és állítható a mérete.
Előnevezés: A dugókák és a térképek száma miatt azoktól a csapatoktól, akik indulni
szeretnének a versenyen, kérünk egy e-mailt a f.dravecz@gmail.com címre. A nevezési
határidő 2014. október 1. Az előnevezést vegyétek komolyan, mert a dugókák névszerint
be lesznek programozva. Lásd korábbi dugókás versenyek.

Előnevezőknek Pretex, vízálló digitális nyomtatású tájfutó térkép (korlátozott számban a
helyszíni nevezőknek is)
Megjegyzés: A versenyen csapatonként 1 dugókára lesz szükség, tájfutó térkép tetszőleges
mennyiségben vásárolható. A versenyen a csapattagok mehetnek együtt és külön-külön is. A
Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében csak a legjobb csapattag
eredményét értékeljük.
Viszont azok a csapatok, akiknek a csapattagjai külön-külön szeretnének indulni, akkor azt az
előnevezéskor jelezzék, és lehetőség szerint ne térjenek el ettől.
Versenykategóriák és előzetes pályaadatok:
Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságon belüli
kategóriák
Középfokú bajnokság
Alapfokú bajnokság

távolság

ellenőrző pontok
száma

A (hosszú) pálya

5 - 6 km

15 - 22 pont

B (közepes) pálya

3 - 4 km

12 - 18 pont

pálya

Egyéb kategóriák a versenyen, melyek nem számítanak bele a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságba.
pálya
C (rövid) pálya
D (gyerek, kezdő) pálya

távolság
2 - 3 km
1,5 – 2 km

ellenőrző pontok
száma
10 - 12 pont
8 - 10 pont

Aki a verseny után szeretne még másik pályán is indulni, az kedvezményes áron megteheti!
Egyebek:
- Több pálya is teljesíthető, de aki a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban is
versenyez, annak az első versenye a Budapest bajnokságos pálya legyen.
- Mindenki a saját felelősségére indul!
- A célban frissítőt adnak a rendezők
- A versenyközpontban csomagmegőrzés.

Eredmények: a versenyt követően az MTFSZ-honlapon. Eredményhirdetést nem
tartunk.
További információk:
Hegedűs Béla
mobil 30/233-5256
e-mail: hbfort@gmail.com
Honlap: www.silvanus.btfsz.hu

