ZSELICI TÁJFUTÓK SE
6. Küzdelem az Arany Tobozért Ultrasprint Tájfutóversenye
Kaposvár, 2016.12.03.
Helyszín, versenyközpont: Kaposvár, Berzsenyi Park
Versenybíróság: SI rendszer : Csizmadia István
pályakitűző: Galambos Erika
Kategóriák: Nyílt gyermek, N/F 12, 14, 16, 18, 21, 35, 50, 65
Nevezés: tubika.erika@gmail.com
Nevezési határidő: november 30. A helyszínen nem fogadunk el
nevezést.
Nevezési díj: összesen 200Ft / fő / 3 térkép
Tervezett „0” idő: 10.30
Díjazás: kategóriánként az első helyezettek elnyerik az Arany Tobozt,
melyet az esti Évzárón kapnak meg Patcán.
Minden résztvevő a helyszínen ajándékot kap a 3 kör teljesítése után.
Egyéb:
A verseny kategóriánként 3 körből fog állni. Az első kör a Vörös Mókus
futam normál verseny, ahol a megadott sorrendben kell érinteni a
pontokat. Lehetséges, hogy ugyanazt a pontot többször is kell fogni.
A 2. kör a Szürke Mókus futam, ahol a pontfogás sorrendjét nem a
köröket összekötő vonalak és számok adják, hanem az ABC betűinek
sorrendje. Tehát első pont „A”, második „B” és így tovább.
Gyakoroljátok az ABC-ét!!! A 3. kör a Misi Mókus futam, ahol betűket
kell helyes sorrendbe tenni, hogy egy értelmes szót kapj és abban a
sorrendben kell a pontokat érinteni. Pl. a megadott betűk É,T,L = TÉL,
tehát először fogod a T betűt stb.. Nehezítés ebben a futamban, hogy
ablakos térképet kaptok. Csak a pont és környéke lesz látható.
Nyílt és F/N 12 éves kategóriában lesznek kódok és mindhárom futam
normál verseny.
A 3 kör 3 idejét összeadjuk és az összidő alapján állapítjuk meg a
sorrendet ill. hirdetjük ki a győzteseket. Az időmérés SI rendszerrel
történik. Az ellenőrzőpontokon piros-fehér bója található SI dobozzal.
Aki rendelkezik dugókával, nevezéskor adja meg annak számát.
A versenyzők kód és pontmegnevezés nélküli térképet kapnak. Az
ellenőrzőpont pontos helye a térképen a szokásos piros kör,
középpontja megpontozva. Hibás pontfogás esetén nincs kizárás,
hanem hiányzó pontonként 2 büntetőpercet adunk a versenyző
összidejéhez. Hibának számít, ha a helyes pont mellett hibásat is
érintett a versenyző. Tehát, ha kihagysz egy pontot és még rosszat is
fogsz, az 4 büntetőperc.
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt.
Mindenkit szeretettel vár a versenyrendezőség!

