Somogy megye Rövid Távú Bajnoksága 2013,
Tájékozódási Futó Verseny
Versenykiírás
A verseny célja: Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése.
A verseny Védnöke: Karvalics Ottó, Barcs város polgármestere.
A verseny formája: nappali, egyéni, regionális rangsoroló, kétfordulós, rövid távú verseny.
A verseny ideje: 2013. május 18.(szombat) „0” idő: 1.futam: 10.30 óra, 2. futam: 13.30 óra.
Terep, térkép: ÚJ TEREP, TÉRKÉP: Barcs-Szabadidő központ, Barcs- ÉNy.,M 1:4000,
Alapszintköz: 5 m. Mérete A/4, nincs fóliázva. Helyesbítve: 2013 január-április
A verseny rendezője:
Taszár Honvéd SE
Somogy Megyei Tájékozódási Futó Szövetség.
Versenybíróság:
Elnök: Csizmadia István
Titkár: ifj. dr. Pavlovics György
Pályakitűző: Tóth Jenő
Ellenőrző bíró: Galambos Erika
Kategóriák: F/N 10 C (nincs szalagozva!) 12C,14B,16B,18B,14-18 C, 21B, 35B, 50B, 60B
és Nyílt egyéni, Nyílt csapat kategória.
Kis létszámú kategóriáknál az összevonás jogát fenntartjuk!
Nevezés: Levélben: Csizmadia István 7400 Kaposvár Lonkai u. 24. Emailben:
nevezes@smtfsz.hu. Nevezéskor kérjük megadni: Név, Versenyengedély szám vagy
születési dátum, Klub, SI-dugóka szám. Nevezni a helyszínen is lehet, az üres helyekre!
Előnevezési határidő: 2013. 05. 10.
Nevezési díj: 1200 ft/fő/2 futam, befizetés a helyszínen
Időmérés: SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel. Saját dugókával nem
rendelkezőknek dugóka bérlet 200 Ft, fényképes igazolvány leadása vagy 1000 Ft letéti díj
mellett. (Az igazolványt vagy a letéti díjat a verseny után a dugóka leadásakor
visszaszolgáltatjuk)
Díjazás: A két futam idejét összeadva alakul ki az összetett eredmény. Ez alapján az 1-3
helyezettek érem díjazásban részesülnek.
Egyéb:

- A versenyen a tájékozódási futás versenyszabályzata érvényes.
- A verseny Barcs város területén zajlik, kis forgalmú utakat keresztezni kell,
mindenki ügyeljen a KRESZ szabályainak a betartására!
- A versenyről részletesebb információkat (versenyközpont, rajtlista,
pályaadatok) a www.smtfsz.hu honlapon teszünk közre.
- A verseny a Somogy Megyei Összetett Diák-Tájfutó Kupa 2012
versenysorozat 5. fordulója
- A versenyre benevező futók a Barcsi városi fürdőben az alapszolgáltatásokat
(zuhany, szabadtéri medence és gyógyvizes medence) ingyen vehetik igénybe.
- A versenyközpont a Gyógyfürdő területén lesz, ahova kutyát bevinni tilos.
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
Kaposvár, 2013. április 20.
Jó versenyzést kíván: A rendezőség

