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Parkolás:
a Park utcai sporttelep előtt kialakított buszparkolóban és a sportegység bejáratára
merőleges Park utca két oldalán lehetséges. Parkoló - Versenyközpont távolsága
100-300 m (Lásd. „Célterület vázlata”.)

Jelentkezés:
- a Versenyközpontban 8:30-9:30 óra között A nevezési díjat a jelentkezéskor
kell befizetni a benevezett versenyzők alapján.
- Nevezésmódosításokat és új nevezéseket a rajtlista adta kereteken belül tudunk
elfogadni.
A váltók név szerinti összeállítását 10 óráig kérjük leadni, a kiíráshoz mellékelt
nevezési lapokon.
Kategóriák és pályaadatok:
Egyéni versenyszámok délelőtt:
Kategória
FII. - NII.
FIII. – NIII
FIV.– NIV.– F55 – N35 – N45
FV. – FVI. – F21B – F35
NV. – NVI. – F45 – N21B
F65 – N55 – Nyílt Technikás
Nyílt Kezdő

Táv
1200 m
1700 m
1800 m
2500 m
2400 m
2100 m
1300 m

Ep.
9
12
13
16
17
9
9

Rajt
Rajt
Rajt
Rajt
Rajt
Rajt
Rajt

Rajt
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni
egyéni

2
1
1
1
1
1
2

Rajt távolság
20 m
1300 m, kék/fehér
1300 m, kék/fehér
1300 m, kék/fehér
1300 m, kék/fehér
1300 m, kék/fehér
20 m

Váltóverseny délután:
Kategória
F Diák
N Diák
Diák kezdő
Mix

Táv
1800 m
1600 m
1200 m
2400 m

Ep. száma
12
12
8
17

Tömegrajt
Tömegrajt
Tömegrajt
Tömegrajt

a
a
a
a

célban
célban
célban
célban

A váltópályák szakaszkombinációsak (Farsta rendszer).
Minden váltó háromfős.
(Az F/N Diák kategóriában azt javasoljuk, hogy az országos Diákolimpiára történő
felkészülés jegyében a vezetők/edzők az országos döntő iránymutatásai szerint
állítsák össze a váltóikat. A Diák kezdő kategóriába a sportágunkkal csak most
megismerkedő, kellő tapasztalattal még nem rendelkező diákokból praktikus
összeállítani a váltókat. Ebben a kategóriában korcsoport és nemek megkötése nélkül
állíthatók össze váltók. A Mix kategóriát felnőtteknek ajánljuk, ahol bármilyen kor és
nem összetételű háromfős váltó nevezhető.)
Versenytérkép adatai: méretaránya 1:4000 (alapszintköz: 2,5 m), 2014-2015-ben
ISSOM normák szerint javított parktérkép, mérete A/4 (297x210 mm), digitális
nyomtatással sokszorosítva.
A térképeket célba érkezést követően le kell adni, az egyesületi, iskolai zacskóba kell
betenni. Kiosztásuk a váltóverseny végén történik meg, az idejét és módját a
helyszínen ismertetjük.
Pontmegnevezéssel kapcsolatos információk:
A pontmegnevezések a térképen kerülnek elhelyezésre
Tervezett „0:00” idő:

Egyéni verseny:
Váltóverseny:

10:00
14:00

Rajtok:
Délelőtt az egyéni versenyen két rajt lesz.
A „Rajt egyéni 1” távolsága 1300 m, kék/fehér szalagozás mentén.
A „Rajt egyéni 2” távolsága 20 m (látható a versenyközpontból)
A „Rajt egyéni 1” területén belül fedett hely, mosdó, szabadtéri bemelegítési
lehetőség biztosított. A bemelegítéshez a „Rajt egyéni 1” bemelegítő zónájáról
készült bemelegítő térkép letölthető a „Tájfutásért – Pécs” Alapítvány és az MTFSZ
honlapjáról.
A rajtokban a térképekhez térkép fóliát biztosítunk.
Terep leírása:
Városias környezet (tömbbeépítések), parkos területekkel, ahol számtalan szobor
található. A közintézmények területén belül gondozott, virágos, élő sövényes részek
találhatóak. A terület 2/3 részét alkotó parkban futball és teniszpályát, a legnagyobb
tisztáson kiépített játszóteret alakítottak ki. Az utak térkővel, zúzott kővel borítottak.
A városban jelentős a kerékpáros forgalom! A szintkülönbség nem számottevő a
terepen. Az erdős részeken a lombkorona zárt, az altalaj a mély avar réteg folytán
ruganyos. A kisebb fenyőcsoportok zártak, nehéz, de nem is szükségszerű rajtuk
áthaladni.

Tervezett pontérintési rendszer:

SPORTident elektronikus pontérintési rendszer.

Eredményhirdetés időpontja és helyszíne:
Egyéni futamok:
11:30 a Versenyközpontban (Park utcai sporttelep)
Váltó futamok:
15:30 a Ripszám Henrik emléktáblánál (Montenuovo park keleti
bejárata), rossz idő esetén az Erzsébet Vigadó mozi termében
(7754 Bóly, Erzsébet tér 1.)
Díjazás:
Az egyéni versenyszámokban az 1-3 helyezettek érem, az 1-3 helyezett váltók
oklevél díjazásban részesülnek.
Egyéb tudnivalók:
- A váltóversenyre kiadott rajtszámot jól láthatóan, a futóruházaton mellkas
magasságban kell elhelyezni, és a verseny alatt végig viselni.
- Szöges és gumiágyban szöges cipő használat nem engedélyezett.
- A „Rajt egyéni 1”-ből induló pályák gyér forgalmú gépkocsi utakat kereszteznek. A
versenyzőknek a gyalogosokra vonatkozó KRESZ előírásokat és a forgalomirányítók
(két helyen) utasításait be kell tartani.
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
- Fedett lelátó, öltöző és tisztálkodási lehetőség biztosított a Versenyközpont
területén. A VK-tól 550 m-re található szombaton is nyitva tartó élelmiszer bolt.
(COOP nyitva 12:00-ig.) A sporttelep bejáratánál büfék üzemelnek. (Ital, csokoládé
vásárolható.)
- Rövidtávú versenyeken nem keresztezhetőek a terepen, a
jobboldalon látható térképi montázsban szereplő jelekkel ábrázolt
objektumok és területek:
A délutáni versenyt követően megemlékezést tartunk a bólyi születésű
ifj. Ripszám Henrikről, aki az 1925-26-os években meghonosította a Svédországból
„importált” tájékozódási futást hazánkban.
A VK-ból rövid sétával érhető el az 1995-ben felállított emléktábla, ahol rövid
koszorúzási ünnepséget tartunk, melynek keretében tartjuk meg a váltók
eredményhirdetését is. Az emléktábla Trischler Ferenc bólyi származású
szobrászművész alkotása.
Ezt követően az Erzsébet Vigadó mozi termében (7754 Bóly, Erzsébet tér 1.)
megemlékező műsor következik. Rossz idő esetén a váltó eredményhirdetését is itt
tartjuk meg.
Bemutatásra kerülnek korabeli és jelenkori filmek, prezentációs összeállítások, a nap
fotóiból diavetítés és részleteket mutatunk be Hegedüs Ábel és szerzőtársai által
összeállított „Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei 1925-1948” című
könyvből.

A rendezvény tervezett időpontja: 16:00-17:00 (17:30), melyre szeretettel várunk
minden versenyzőt, kísérőt, Bóly város vezetőit, Ripszám Henrik ma élő rokonait és a
város fiataljait, felnőtt polgárait.

A tájékozódási futók természetet szerető, környezetüket tisztelő sportemberek. A
„Zöldüljön végre a zöld sport” program célja, hogy tudatosan odafigyelve
csökkentsük a tájfutó rendezvények által okozott környezeti terhelést. Szeretnénk elérni,
hogy minél többen utazzanak tele kocsival/telekocsival a versenyekre, valóban szelektíven
gyűjtsük a szemetet, kevesebb műanyagpohár fogyjon a frissítésnél, kevesebb papírt
használjunk – pl. eredményközlésnél – és ha mégis, akkor válasszuk az újrahasznosítottat.
A büfében legyen vegetáriánus választék is és műanyag helyett papírtányér.
A „zöld sátorban” szívesen megosztjuk Veled a program részleteit, felteheted
kérdéseidet és számos érdekes információval várunk! Tarts velünk és hozd magaddal a
versenyre saját poharadat – vagy ha még nincs, akkor nyerj egyet! ;-)
A program a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével valósul meg.

További információk: www.tajfutaspecs.hu
Dátum: 2015. április 20.
Jó versenyzést kívánunk!
a Rendezőség

