VERSENYKIÍRÁS

BAGOLYOS BAKANCSOS KUPA
Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Éjszakai Túraverseny
az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság II. fordulója
Paks, Cseresznyéspuszta
2015. május 9-10.
A verseny célja:
A túraversenyzés népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása azoknak a természetjáróknak, akik eme szabadidős
elfoglaltságra érdeklődést mutatnak. Éjszakai egyéni túraverseny megrendezése az országos bajnokság keretében. Az országos
egyéni bajnoki kategóriák mellett az éjszakai versenyzés népszerűsítése a középfokú tájékozódási versenyeken résztvevő
csapatok körében.
A verseny helye és ideje:
2015. május 9.
Találkozó, versenyközpont: Cseresznyéspuszta, Erdei iskola
Az első rajt teljes sötétedés után, várhatóan 21 órakor, az utolsó 23 órakor lesz.
(A kísérő programok miatt már érdemes szombaton korábban, akár reggel megérkezni, és vasárnapra is van ajánlatunk.)
A találkozó helyszíne megközelíthető:
Gépkocsival: Pakson a 6. sz. főútról a buszpályaudvarnál kell letérni, a Táncsics M. u., Kápolna u., Pál u., Györkönyi u., Mély
u. útvonalat érdemes követni, majd az autópálya fölött áthaladva, tovább kb. 2,5 km aszfaltozott erdei úton érhető el a
Cseresznyési iskola. Autópályán érkezőknek bármelyik lehajtó választható, melyekről a Dózsa Gy. út – Tolnai út
találkozásánál lévő körforgalmat kell megcélozni, onnan a Kápolna u. irányában kihajtva a fenti leírás szerint kell tovább
haladni.
Ha valaki tömegközlekedéssel tervez a versenyünkre jönni, jelezze a nevezésben, és mi megoldjuk a rajtba a kijutását.
Rendező:
DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület és az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya.
Versenybizottság:

Ellenőrző bíró:

Decsi Béla
Jakab Éva
Kókai Péter
Péter Imre
Török Erzsébet
Jakab Albert

MTSZ versenybíró:
Horváth András
Tel.: 30/311-2748
e-mail: horvatha@microsec.hu

A verseny formái és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességes, felsőfokú egyéni és középfokú csapat egyfordulós, éjszakai természetjáró tájékozódási
túraverseny.
Egyéni versenyek:
Felső- és középfokú, tájfutótérképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák, az országos bajnoki kiírásnak
megfelelő kategóriákban („A”,”N” és „K” kategóriák), a megfelelő életkori besorolással. (Táv minden kategóriában: ~5 km,
szint: minimális.)
Csapatverseny, „B” kategória:
Középfokú, tájfutótérképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok részére. (Táv: ∼5 km,
szint: minimális).

Díjazás:
Kategóriánként az első, második és harmadik helyezést elért egyéni versenyzők és csapatok érem és oklevél díjazásban
részesülnek.
Minden kategória első helyezett versenyzője és csapata véglegesen elnyeri a kategóriájának megfelelő kupát!
Az eredményhirdetés tervezett időpontja reggel 8 óra.
A versenyen induló minden résztvevő megkapja a verseny kitűzőjét.

Nevezés, nevezési díj:
Előzetes nevezési lehetőség 2012. május 3-ig írásban:
 Jakab Albert 7030 Paks, Újtemplom u. 20.
e-mail: jakab.albert@dmtr.hu
Kérjük, hogy a nevezésben az alábbi adatokat adjátok meg: csapatnév, kategória, versenyzők száma.
Érdeklődni telefonon:
A verseny nevezési díja

20/431-81-12 és 20/314-46-50 esetleg 75/414-912 (17 óra után).

határidőre beérkezett nevezés esetén
MTSz tagok, paksiak, diákok
helyszíni nevezés esetén mindenkinek
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.

900 Ft / fő
800 Ft / fő
1.200 Ft / fő

A versenyen minden egyéni versenyző 1 db, minden B kategóriás csapat két darab nyomtatott, kiszúrt térképet kap (2012-es
helyesbítés, M 1:10 000, alapszintköz: 2 m). A két darab térképen kívül, előzetesen jelzett igény szerint plusz, szúratlan
térképet térítés ellenében biztosítunk. A plusz térkép ára: 200 Ft/db
Kötelező felszerelés:
Tájoló, íróeszköz, óra, elsősegély csomag, körző, vonalzó.
Kiegészítő rendelkezések:
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi módosított kiadás).
Óvás - írásban, a csapat célba érkezését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási díj, 4.000 Ft
egyidejű megfizetésével.
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelősségére indul. Kártérítés a
verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető.
Szolgáltatások:
- A versenyközpontban csomagmegőrzés,
- A célban meleg ital, zsíros kenyér, édesség.
- Lehetőség van a verseny előtti, illetve a versenyt követő éjszakákra szállást igényelni a verseny központjául szolgáló
Erdei iskola épületében 2.150 Ft/fő/éjszaka áron.
Kísérő programok:
2015. május 9. szombat Demeter Gyalogos Teljesítménytúrák (30 és 15 km) indítás 10 óráig
2015. május 9. szombat délután előadás(ok)
2015. május 10. vasárnap Tréfás Botos Gyaloglás
Részletek a honlapon: www.dmtr.hu
Mindenkit szeretettel várunk!
a rendezők

