XI. NAPERNYŐ KUPA (A, B)
NAPPALI GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI CSAPAT TÚRAVERSENY
Országos Felsőfokú Csapat Bajnokság fordulója
Országos Középfokú B kategóriás Csapat Bajnokság fordulója

VERSENYKIÍRÁS

Hórvölgyi
Remete
Étterem

2018. június 3. (vasárnap)
A verseny célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása a bajnokságba benevezett és mindazon egyéb versenyző részére, akik fel akarják mérni
tájékozódási felkészültségüket tájfutó térkép használatával. A résztvevők megismerhetik a Cserépfalu környéki Déli-Bükk
természeti szépségeit.
A verseny helye és ideje:
Cserépfalu határában lévő Hór-völgye bejáratánál lévő Bükki Nemzeti Park Déli Kapu látogatóközpont és étterem.
É 47°57’19,82” K 20°31’51,91”
A rajthely honlapja: http://hoorvolgyi-remete.hu/latogatokozpont
2018. június 3. (vasárnap)
Rajt 8:00-tól 10:00-ig folyamatosan. Kérjük a lassabb menetsebességgel haladókat, hogy a pálya hossza miatt a korábbi
indulási időt válasszák! Keverési idő nincs, minden célba érkezőt értékelünk. Pályabontás: 17:00 órakor!
Megközelíthető: autóval, autóbusszal, motorral, kerékpárral, gyalog, a település központjából Bükkzsérc irányába majd a
falu után kb. 1,5 km-re jobbra található. Egerből menetrendszerinti busz indul és a Hór-völgye bejáratnál kell leszállni.
Rendező:
Heves Megyei Természetbarát Szövetség
Nevezést az alábbi elérhetőségek valamelyikére kérjük jelezni:
Bóta Attila
Cím:
Tel:
E-mail:

3300. Eger, Tévesztő köz 3.
36 /322–862
20/9651 - 432
botaattila1969@gmail.com

Nevezési határidő: 2018. május 29. 12:00. /csapatnév, kategória, hány fő, esetleges plusz térkép igény/
A verseny nevezési díja:
határidőre beérkezett nevezés esetén, minden kategóriában
határidő után
Helyszínen lehetőség nincs a nevezésre, ha előtte nem jelezted szándékod.

1000.- Ft/fő
1300.- Ft/fő

A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.
A jó előkészítés érdekében kérjük a határidő pontos betartását!
A díj magában foglalja felsőfokú és középfokú kategóriákban (A, B) 2 db eredeti, berajzolt, színes tájfutó térképet.
Plusz berajzolt, kiszúrt színes térképigényt csak előzetes nevezés esetén tudunk teljesíteni +500 Ft/db áron.

Mindenes: Bóta Attila és segítője Benkó Zsolt + az időmérő személyzete /Tiszaújváros/

A verseny formája és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességű, felső- és középfokú, egyfordulós, nappali, természetjáró, gyalogos tájékozódási csapat
túraverseny.
„A”, A/36”, „A/50” és „A/60-A/70-A/80” kategória:
Felsőfokú
(2-4
fő)
tájfutó
térképen,
(2016)
tájékozódási feladatokkal nehezített verseny.
Táv: kb. 7 km, Szint: kb. 300m

M=1:7500

méretarányú,

alapszint

köz

5

m,

„B ” kategória:
Középfokú, (2-4 fő) tájfutó térképen, (2016) M=1:7500 méretarányú, alapszint köz 5 m, kevesebb tájékozódási feladattal
nehezítve. A csapat összetétele életkori megkötésektől független.
Táv: kb. 7 km, Szint: kb. 300 m
A verseny díjazása:
A közép és felsőfokú kategóriák első helyezettjei elnyerik a 2018. évi Napernyő Kupát. Minden kategóriában az I-III.
helyezettek érmet és oklevelet kapnak.
Eredményhirdetés:
A verseny napján a verseny központban, várhatóan 16:00 órakor lesz. A különböző kategóriák az induló csapatok
létszámától függően, külön lesznek értékelve, 3 csapat alatt kategória összevonást alkalmazunk
További tudnivalók:
A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ versenyszabályzata szerint történik.
Óvás írásban, az eredmény kifüggesztését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási díj
3000,- Ft egyidejű befizetésével.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját felelősségére indul! Mindenki megkapja a
verseny egyedi kitűzőjét.
Étkezési szolgáltatások önköltségesek. Rajtban vízvételi lehetőség, ivóvízről mindenki magának gondoskodjon – előre - a
pálya során. A rajthelyen étterem és büfé is üzemel, a honlapról lehet tájékozódni.
Kötelező felszerelés:
Laptájoló (ÉK-i rendszerű 360o-os ), óra, íróeszköz.
Szerkesztési eszközök (körző, vonalzó, szögmérő)
Szövetségi ellenőr:
Franczva László, cufi64@gmail.com +36-30-3492471
A verseny után a közelben lévő bogácsi termál strandot is tudom ajánlani.
www.bogacsitermalfurdo.hu/index.php

Szeretettel várunk minden együtt barangoló, ösvénytaposó természetjárót!
Rendezőség

