Kolacskovszky Lajos
TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI CSAPAT TÚRAVERSENY
VERSENYKIÍRÁSA
2018. JÚNIUS 3.
A verseny célja:
Lehetőséget adunk a tájékozódás gyakorlására, a versenyzés jellegének megismerésére. Szeretnénk, ha a város iskolái
nagyobb létszámmal vennének részt természetjáró programjainkon.
Igény szerint csoportosan, szakvezetéssel is bejárható a versenypálya egy része, és meg lehet ismerni a környék
nevezetességeit. A túrázók megismerkedhetnek a versenyzés alapjaival.
A verseny helye:
Déli-Bükk, Cserépfalu Bükkzsérc között Hór-völgy bejárat, Bükki Nemzeti Park Déli Kapu látogatóközpont és étterem
A rajt ideje: 2018. június 3. 08:00-11:00 óra között folyamatosan.
Megközelíthető: Gépjárművel érkezők Egerből Noszvajon, Bogácson keresztül haladva, majd Cserépfalun áthajtva 2
km-re az úttól jobbra található a látogatóközpont.
A helyközi autóbusz járattal érkezők a Hór-völgyi elágazás megállónál szálljanak le. Érkezés 9,45-kor.
Autóbusz ezen a napon 8, 50-kor indul Egerből.
Autóbusz visszaindul Egerbe 12, 28-kor, 13, 45-kor és 16, 45-kor a Hór-völgyi elágazástól.
Rendező:
Heves Megyei Természetbarát Szövetség
Előnevezési díj: a túraversenyen indulóknak 800 Ft/fő, a csoportban túrázóknak 500 Ft/fő
Nevezni a helyszínen is lehet, ebben az esetben a nevezési díj személyenként 800,- Ft.
A nevezést az alábbi címre kérjük előre jelezni:
Benkó Zsolt
Cím:
3300 Eger, Vízimolnár út 3. VIII. 24.
Tel:
36 / 428 - 247
30 /5014 - 826
E-mail:
benko.zsolt59@gmail.com
A nevezés tartalmazza a nevező szervezet, intézmény nevét, a csoport vezetőjének a nevét és elérhetőségét, a
csapattagok névsorát.
(Elő)nevezési határidő: május 29. déli 12 óra.
A nevezési díjat előnevezés esetén is a helyszínen kell fizetni.
A díj magába foglalja csapatonként 1 db eredeti, berajzolt tájfutó térképet, szöveges útvonalleírást, ellenőrző
kartont, egyedi kitűzőt.
Előre annyi térképet rajzolunk, ahány csapat előnevez. A helyszínen nevező csapat a mintatérképről tudja átrajzolni a
pályát a kapott nyers térképére.
Versenybíróság:
Elnök:
Heves Megyei Természetbarát Szövetség főtitkára
Pályakitűző, értékelő bíró:

Benkó Zsolt, segítője Bóta Attila

A verseny formája:
Bontott távú, kötött menetsebességű, alapfokú egyfordulós, nappali, természetjáró, gyalogos tájékozódási csapat
túraverseny.
Alapfokú, 2-4 fős csapattal, tájfutó térképen (helyesbítve 2017-ben), 1: 7500 méretarányú, alapszint köz 5 m, több
színnyomású tájfutó térképen, bontott távú verseny, az időmérő állomások között kötött menetidővel, kevés tájékozódási
feladattal nehezítve. Táv: kb. 4 km, szintemelkedés 150 m.

A verseny kategóriái:
Diák kategória: 14 – 18 évesek, középiskolások részére
Gyermek kategória: 10 – 14 éves korú általános iskolások részére
Családi kategória: legalább 1 fő felnőtt, családtag részvételével
Felnőtt kategória: sportegyesületek tagjai, baráti társaságok részére
A verseny díjazása:
Minden kategória első helyezett csapata serleg, az I-III. helyezett csapatok érmet és egyedi oklevelet kapnak.
Eredményhirdetés:
A verseny napján a célban, kb. 13,30 órakor lesz.
További információk:
A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ 2010-ben módosított versenyszabályzata szerint történik.
Óvás írásban, az eredmények kifüggesztését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási
díj 3000,- Ft egyidejű befizetésével.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, mindenki saját felelősségére indul!
Kötelező felszerelés:
laptájoló (ÉK-i rendszerű 360o-os legyen), íróeszköz, óra.

Szeretettel várunk minden együtt barangoló, ösvénytaposó természetbarátot!

Eger, 2018. május 12.

