Lakótelepi Extrémfutás Kaposvár
Versenykiírás
A verseny a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 számú Miénk itt a tér – szociális város-rehabilitáció
Kaposváron című projekt keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg.
A verseny védnöke: Dér Tamás tanácsnok, képviselő
A verseny rendezője:
Kaposvári Szabadidő Egyesület és partnerei: Zselici Tájfutók, XL Fittlesz Sportközpont, Honvéd u.
tagiskola, Petőfi u. Óvoda, Taszár HSE
A verseny célja:
Olyan esemény létrehozása, mellyel bemutatható, hogy egy lakótelepen is lehet sportolni, ráadásul
különleges élmények között!
A helyi lakosság számára a lakótelep különleges értékeinek egyedi, teljesen újszerű felhasználása,
mellyel bizonyítható, hogy értékes környezetben élnek, érdemes azok értékeit megőrizniük, illetve
kihasználniuk.
Magyarországon is egyedülálló sportesemény létrehozása, mely a helybeliek megbecsülését és
értékrendjét is pozitívan befolyásolhatja lakókörnyezetük iránt.
A verseny helyszíne:
Kaposvár Északnyugati Városrészben a Honvéd utca – Arany János utca – Petőfi utca által határolt
területen belül kijelölt, akadályokkal nehezített futópálya.
Az útvonalat a területen meglévő lépcsők, kerítések, játszóterek, aluljáró, lépcsőház, árkok, építkezés
használatával alakítjuk ki és tájékozódási feladattal nehezítjük.
Versenyközpont:
XL Fittlesz Sportcentrum, Kaposvár, Arany J. u. 2/a. (Sávház mögött)
Itt történik a regisztráció, itt találhatók öltözők, mosdók, étterem, büfé.
Itt lesz a rajt, a váltóhely, a cél és az eredményhirdetés.
A verseny időpontja:
2014. február 8. szombat, 11 órától 12 óráig, egyenkénti indítással.
Regisztráció: 10 órától
Eredményhirdetés: 12:30 - kor
Kategóriák:
Egyéni és váltóverseny három különböző nehézségű pályán:
A pálya: Kb. 1 km: általános iskolás lányok és fiúk egyéni verseny
B pálya: Kb. 2 km: középiskolás lányok és fiúk egyéni verseny
C pálya: Kb. 4 km: felnőtt nők és férfiak egyéni verseny
Váltó: 3 fős (3 x kb. 1km-es) családi, munkahelyi, intézményi- és lakóközösségi váltóverseny női és
férfi kategóriában (a vegyes csapatokat a férfiakhoz soroljuk)
Nevezés:
Előnevezés interneten, e-mailben a nevezes@smtfsz.hu címre:
Név, születési év/hónap/nap, kategória, lakhely, pólóméret megadásával.
Nevezési határidő 2014. február 6. Nevezési díj nincs.
A helyszínen csak korlátozott számban fogadunk el nevezéseket.

Díjazás:
Kategóriánként az első 20 előre benevezett versenyző egy ajándékpólót kap a hibátlan célba érkezés
után.
Minden kategória első három helyezettje érem díjazásban részesül.
Különdíj a legidősebb és a legfiatalabb résztvevő számára.

Egyebek:
A helyezéseket chipes időméréssel döntjük el. A chipekért nem kérünk kauciót.
A chip ára elvesztés esetén 10.000 Ft.
A chipek segítségével a verseny közben többször is ellenőrizzük, hogy a versenyző helyes útvonalon
halad-e. Ezért minden alkalommal kötelező a részidő rögzítése a kijelölt ellenőrző pontokon.
Az útvonalat bóják, szalagok, kordonok, kerítések felhasználásával jelöljük ki.
Az eltévedés elkerülése, a biztonságos haladás érdekében forgalomirányítókat helyezünk el a
szükséges helyeken.
A kijelölt útvonalat csak a tájékozódási feladat végrehajtása közben szabad elhagyni.
A terület belső útjain és parkolóiban gépkocsiforgalom lehetséges, a KRESZ betartása kötelező. A
területen található 4 sávos főúton áthaladni TILOS! Kizárólag az aluljáró használható!

