Rügyfakasztó Tavaszi
MÁTRA KUPA
Országos Természetjáró Tájékozódási

Egyéni Bajnokság 1. forduló
Gyöngyös Pipishegyi repülőtér
2016. április 02.

A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása az egyéni bajnokságba benevezettek részére.
A verseny rendezője:

Mátra TTS Gyöngyös

A versenyközpont megközelítése:
Gyöngyösről a 24-es úton haladva É-i irányba a 4 - 5 km szelvény között a jobb oldali kereszteződésbe
behajtva, majd kb. 40 m-re balra fordulva kell az utat követni a repülőtérig.
GPS koordináták: É 47°48,9' K 19°58,7'
Parkolási lehetőség:

repülőtér előtti parkoló

Rajt:

8.00-tól 10.00-ig

Térkép:

1:7 500 méretarányú, 5 m-es alap szintközű 2016-ben felülvizsgált.

A verseny formája:

bontott távú, kötött menetsebességű, felsőfokú, egyfordulós, nappali,
természetjáró, gyalogos tájékozódási túraverseny.

A verseny tervezett pálya adatai:
Kategóriák

Tervezett táv
kb.

Szint
kb.

Női

Felsőfokú

6,0 km

250m

Férfi

Felsőfokú

6,5 km

250 m

Nyílt

Középfokú

6,0 km

250 m

Versenybíróság:
Tiszteletbeli elnök:
Versenyelnök:
Versenytitkár:
Pályakitűző:
Ellenőrzőbíró:
Versenyorvos:
Szövetségi ellenőr

Nagy László
Vörös Tamás
Paulenka Szilvia
Bodor Ilona, Vályi-Nagy Károly
Hársy István
Dr Pócsik József
Fehér János Tel: 20/976-0421, email: feherj@yahoo.com

Nevezés:

előzetesen 2016. március 28-ig

e-mail-ben:

valyink@t-online.hu

Érdeklődni telefonon:

Bodor Ilonától (30/9682-963) és
Vályi-Nagy Károlytól (30/2187-461) lehet.

Nevezési díj:

az alábbi címeken:

800,- Ft/fő (előnevezéssel), melyet a verseny helyszínén kell befizetni.
Nevezni a helyszínen is lehet, ebben az esetben a nevezési díj
1000,- Ft/fő,

Bajnoki kategóriákban mindenkinek 1 db berajzolt térképet adunk, További nyomdai térképet
csak előzetes jelentkezéssel együtt lehet igényelni, térítés ellenében (400,- Ft/db).

Szolgáltatás:

csokoládé, ásványvíz, zsíros kenyér hagymával

Fontosabb szabályok:

Az ellenőrző pontokat a számozás sorrendjében kell érinteni és azt a
versenyzőkartonon igazolni. A pontok közötti menetidő részben
megadott, részben számítandó. Az időmérő állomások titkosak. Az
ellenőrző pontokon szúróbélyegző, esetleg zsírkréta van. Csak tiszta,
egyértelmű jelölést fogadunk el. A versenyzőkarton egy igazolóhelyén
csak egy jelölés lehet. A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ
versenyszabályzata szerint történik. Óvás írásban, a csapat célba
érkezését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez,
az óvási díj - 3.000,- Ft - egyidejű befizetésével. A versenyen való
induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját felelősségére
indul! Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem
igényelhető!

Kötelező felszerelés:

Minden kategóriákban: tájoló, (ÉK-i 360 fokos), íróeszköz, körző,
vonalzó, óra, ivóvíz, elsősegély csomag,

Eredményhirdetés:
Verseny díjazása:

Várhatóan a verseny napján 15.00 órakor a célban.
Minden kategória első helyezettje elnyeri a Mátra Kupát.
Az első hat helyezett oklevél, az első három helyezett érem
díjazásban részesül.

Gyöngyös, 2016. március 14..

Rendezők

