
VERSENYÉRTESÍTŐ 
Baranya- Somogy megyei Diákolimpia 

Zselic Kupa 

Patca, 2010. április 24. 
 

Versenyközpont, Időpont: Patca, Katica Tanya Turistaház, 2010. április 24.  

Megközelítés: Kaposvár-Szenna-Patca. Szenna után a Patcai elágazónál bójával jelölve. 

Terep: Mély vízmosásokkal szabdalt jellegzetes Zselici dombság. A terepen intenzív 

erdőművelés folyik, új fakihordó utak lehetnek, melyeket a térkép nem mindig ábrázol. 

Térkép: 1:10.000, 5 m alapszintköz (Patca- Csorgovány, helyesbítve: 2008). A pályák 

tintasugaras nyomtatóval kerülnek benyomtatásra, ezért esős időben fólia használata javasolt.  

Fólia a Rajtban mindenkinek biztosított. Aki mégsem akarja használni, kérjük ne a pályán dobja 

el!! 

Tervezett „0” idő: 10 óra  

Jelentkezés: 9.15 óráig a Versenyközpontban, a nevezési díj befizetésével együtt a bérelt 

dugókákat is átvehetik. 

Parkolás: A Turistaház mellett. 

Versenyközpont-Rajt távolság: 1000 m, 50 m szint (kék szalagozáson) 

Cél:  A versenypályák a térképen jelölt cél-ban érnek véget, itt végződik az időmérés a SI dugóka 

Cél-dobozba való bedugásával. A Cél-Versenyközpont távolság: 500 m (lila szalagozáson). Itt 

már nem történik időmérés! A dugókák kiolvasása a versenyközpontban történik, kérjük erről 

senki ne feledkezzen meg!!! 

Kategória- megszüntetés: Az F21A és N21 A kategóriákba nevezés nem érkezett, ezért ezeket a 

kategóriákat megszüntettük.  

Pályaadatok:  
Diákolimpia:  

 

F II 1.8 (3.4) km 60 m  8 ep.   N II 1.8 (3.4) km  60 m 8 ep. 

F III 2.1 km  60 m  7 ep.   N III 2.1 km  60 m 7 ep. 

F IV 2.7 km  110 m 8 ep.   N IV  2.3 km  110 m 8 ep. 

F V 4.0 km  140 m 10 ep.   N V 3.2 km  200 m 8 ep. 

F VI 5.0 km  230 m 11 ep.   N VI 4.3 km  210 m 10 ep. 

Nyílt Szalagos  1.8 (3.4) km 60 m 8 ep.  

 

Zselic Kupa: 

 

Nyílt kísérős  1.8 (3.4) km 60 m 8 ep. 

F21 B   7.1 km  290 m 17 ep. 

F 35   7.1 km  290 m  17 ep. 

F 45   5.0 km  230 m 11 ep. 

F 55   4.0 km  140 m 10 ep. 

F 65   2.8 km  120 m 9 ep. 

N21 B   4.3 km  210 m  10 ep. 

N 35   4.3 km  210 m  10 ep. 

N 45   2.8 km  110 m 8 ep. 

Felnőtt könnyű 2.1 km  60 m 7 ep. 

Nyílt technikás 2.8 km  120 m 9 ep. 

 



Több kísérő szülő kérésére létrehoztunk egy Felnőtt Könnyű kategóriát, ez nem szalagozott, de 

technikailag könnyű.  

A Szalagos kategóriában szülőt illetve kísérőt nem engedünk együtt indulni a benevezett 

versenyzővel, kérjük azokat, akik valakivel együtt szeretnének indulni, a Nyílt kísérős 

kategóriába jelentkezzenek. 

A helyszínen nevezők csak a rajtlista üres helyein indulhatnak el. 

Tervezett eredményhirdetés: 12.30 órakor a Versenyközpontban 

Díjazás: 1-3 helyezetteknek érem. A Diákolimpia kategóriákban megyénkénti bontásban. 

 

Egyéb:  
- A versenyközpontban lehetőség van a Turistaház kempingje vizesblokkjának a használatára. 

- Az ellenőrzőpontokon narancs – fehér bója, SI-doboz  és szúróbélyegző található. Amennyiben 

az SI-doboz nem működik, a térkép szélére kell lyukasztani. 

- Kód, pontmegnevezés a térképen szimból formájában, F/N II, Nyílt szalagos és Nyílt kísérős 

kategóriában szövegesen is. 

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul.  

-A Katica Tanya fogadóépületében Büfé és étterem üzemel. 

 

- Feljutás az Országos Diákolimpiára: Megyénkénti bontásban kategóriánként a II, III, IV. 

korcsoportban 4-4 fő, az V-VI. korcsoportban 3-3 fő. A válogatott keretek tagjai valamint az 

Arany-jelvényes minősítésűek létszám felettiek, az országos döntőre közvetlenül nevezhetők. Ha 

elindulnak a megyei döntőn, a továbbjutó létszámba nem számítanak bele. I. korcsoportban 

országos döntőt nem rendeznek.  

 

Jó versenyzést, kellemes időtöltést kíván a:  

 

Kaposvár, 2010. április 21.       Rendezőség 

 

 


