Zselic Kupa Mikrosprint Tájékozódási Futó verseny
Versenykiírás
Rendező: Taszár Honvéd SE és a Somogy Megyei Tájékozódási futó Szövetség
A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, a sportág és a mikrosprint forma
népszerűsítése.
A verseny formája: Nappali, egyéni, rövidtávú verseny. Nem rangsoroló.
A verseny ideje: 2013.10.26., szombat
Helyszín, versenyközpont: Taszár, Taszár Honvéd SE sportpálya
Versenybíróság: Elnök :
Csizmadia István
Titkár:
Runa György
Pályakitűző:
Galambos Erika
Ellenőrző bíró:
ifj. Dr. Pavlovics György
Kategóriák: N/F I, II, III, IV, V, VI Korcsoport (a diákolimpiai korcsoportbeosztás szerint),
N/F 21, 40, 60
Kategória

Pálya

N/F I-II Kcs.

1,2,3,4

N/F III, IV, V, VI. 1,2,3,4,5,6
Kcs,
1,2,3,4,5,6
N/F 21, 40
N/F 60

1,2,3,4

Nevezés: nevezes@smtfsz.hu e-mail címre.
Nevezéskor kérjük megadni: név, versenyengedély szám vagy születési dátum, kategória,
klub, SI-dugóka szám, gyermekeknél iskola.
Saját dugókával nem rendelkezőknek dugóka bérlet 200 Ft (14 év alatt ingyenes)
Nevezési határidő: október 23. szerda
A helyszínen emelt díjért fogadunk el nevezést.
Jelentkezés: 2013. 10. 26. - án 9.30 óráig a helyszínen
Nevezési díj: 600 Ft (helyszínen: 800 Ft), mely tartalmazza a zsíroskenyér árát is.
Tervezett „0” idő: 10.00
Terep és térkép:
- nyílt, füves terület egyedülálló fákkal, bokrokkal és mesterséges tereptárgyakkal,
labirintussal
- a térkép méretaránya 1: 1500
- a labirintus a térkép szélén kinagyítva is megtalálható
Szabályok, további információk:
- Az időmérés SI rendszerrel történik. Az ellenőrzőpontokon narancs-fehér bója található SI
dobozzal. Rajtlista nem lesz.
- A versenyzők 4 illetve 6 pályát teljesítenek a kategóriájuktól függően (lsd. fenti táblázat).
A 4 (illetve 6 ) pálya összesített időeredménye alapján alakul ki a végső sorrend.
- Az első rajtperiódus az indulók létszámától függően 10.00- kb.11.20-ig tart, amely idő alatt
minden indulónak tetszés szerinti időbeosztással és sorrendben kell teljesíteni az első 4
pályát.
- A 6 futamos kategóriák 11.30-12.30 között teljesíthetik a maradék 2 pályát. A többi
kategória futóinak is lehetősége lesz ezeknek a pályáknak a lefutására, de eredményükbe ez
már nem számít bele.

- A pályák kb. 500-1000 m hosszúak, 0 m szintkülönbséggel.
- Az első 2 pálya technikailag könnyebb, a továbbiak egyre nehezednek, az 5- 6. pályákon
pillangóhurokkal bonyolítva. Az ellenőrző pontok száma pályánként 12-18 közötti.
- Rajtlista nincs, forgó rendszerben kell egymás után a pályákat teljesíteni. A rajtolás
Rajtdoboz segítségével történik, a rajtbírók által megadott időközönként. A térképet
mindenkinek a saját idejéből lehet csak megnézni, a rajtolás után.
- A versenyző kezét megjelöljük aszerint, hogy melyik pályát futja, így követhető, hogy
melyiket kell még teljesítenie.
- A pontok sorszáma mellett található a kód is.
- Symbol, illetve szöveges pontmegnevezés a térképeken nem lesz.
- A térképen szereplő ellenőrzőpontot jelölő kör közepe pontozva lesz, ez mutatja a pontos
helyet.

- Sok bója található a területen, ezek közül néhány nagyon közel egymáshoz, pl. fa nyugati
oldala, fa keleti oldala.
- A labirintus kötelekből, oszlopokból épített. A kötelek alatt, fölött átnyúlni, áthajolni TILOS!,
kizárást von maga után. A labirintus környékén versenybírók figyelik a futókat.
- A térképeket a célban le kell adni.
- Ha valaki hibázik, a verseny folyamán maximum 1 alkalommal az elrontott pályát újra
futhatja. A második hibázás esetén a versenyző már nem javíthat, így nem lesz
összetett eredménye. Tehát mindenki figyelje alaposan a kódokat!!!
Tervezett Eredményhirdetés: 13.00
Díjazás: kategóriánként az első 3 helyezett éremdíjazásban részesül.
A verseny a „Somogy Megyei Összetett Diák-Tájfutó Kupa 2013” versenysorozat 8. (egyben
utolsó) fordulója. Ezen versenysorozat összetett eredményhirdetését is ekkor tartjuk. A
pontverseny kiírása és jelenlegi állása megtekinthető a www.smtfsz.hu honlapon.
Egyéb: - A Célban önkiszolgáló jelleggel zsíroskenyér-partit szervezünk (zsír, kenyér,
hagyma, só, kés biztosítva lesz, csak meg kell kenni igény szerint)
- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
Jó versenyzést, kellemes időtöltést kíván a
RENDEZŐSÉG
Kaposvár, 2013.10.10.

