Somogy megye Nyílt Rövidtávú Bajnoksága
Tájékozódási Futó Verseny

VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja: Somogy Megye 2014. évi Rövidtávú Bajnoki címeinek eldöntése. A tájfutás
népszerűsítése.
Helyszín, Versenyközpont, Időpont: Taszár, Honvéd SE Sportpálya, 2014. június 07.
Terep: Városi terep, lakóteleppel, illetve részben felhagyott kiskertekkel, és a felhagyott
Taszári laktanya területe. Általában jól futható, helyenként dúsabb aljnövényzettel.
Jelentéktelen szintkülönbséggel.
Térkép: 1:4000, 5 m alapszintköz, Helyesbítve: 2011 január- március. Felülvizsgálva: 2014
tavasz
Verseny formája: Kétfordulós, egyéni, nappali, rövid távú, regionális rangsoroló verseny,
összetett értékeléssel.
Tervezett „0” idő: 1. 10 óra illetve 2. 14 óra
Rendező:
Somogy Megyei Tájékozódási Futó Szövetség
Taszár Honvéd SE
Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület
Versenybíróság:
Elnök: Csizmadia István
Titkár: Runa György
Pályakitűző: Galambos Erika
Ellenőrző bíró: Ifj. dr. Pavlovics György
Kategóriák: F/N 10 C (nincs szalagozva!) 12C,14B,16B,18B,14-18 C, 21B, 35B, 50B, 65B,
Nyílt kategória. Nyílt kategóriában családok, baráti társaságok együtt is indulhatnak.
Kis létszámú kategóriáknál az összevonás jogát fenntartjuk!
Értékelés: a két futam összetett időeredménye alapján
Nevezés: 2014. június 03.-ig a csizi@smtfsz.hu e- mail címre, ill. postai úton: Csizmadia
István 7400 Kaposvár, Lonkai u. 24.
A nevezésnél kérjük megadni: Név, Kategória, Klub (iskola), Versenyengedély szám, Dugóka
szám (ha van), Születési év
Nevezési díj: 1000 Ft/fő/2 futam, fizetés a helyszínen.
Pontérintés igazolása: SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel. Dugóka bérleti díj:
200 Ft/fő/nap
Tervezett eredményhirdetés: 16.00 órakor a Versenyközpontban.
Díjazás: 1-3 helyezetteknek érem, kivéve a Nyílt kategóriát, ott a résztvevők apró édességet
kapnak.
Egyéb:
- Az ellenőrzőpontokon narancs – fehér bója és szúróbélyegző található. Amennyiben az SI
doboz nem jelez, kérjük a bélyegzőt használni.
- Kód, pontmegnevezés a térképen szimból formájában. Pótszimból nincs.
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
- Előzetes igény alapján (06.04 szerda estig jelezve), 600 Ft/fő áron 11.30-12.30 óra között
meleg ebédet (gulyásleves, kenyér) tudunk biztosítani a Versenyközpontban.
- A 2013-as évben a Somogy Megyei Rövidtávú Bajnokságon rendezői tévedésből eredően
bizonyos kategóriákban ( N14, N16, N50, N60, eredményeket lsd:
http://www.smtfsz.hu/site_data/sprint_eredm2013.pdf) az egyik futam eredményét meg
kellett semmisítenünk. Az ott értékelt összesen 16 versenyző a Versenybíróság döntése
értelmében a 2014-es versenyen 50 %-os nevezési díj kedvezményt kap.
- A verseny eredménye beleszámít a Somogy Bróker-Megyei Összetett Diák- Tájfutó Kupa
2014 versenysorozatba. (részletek: www.smtfsz.hu)
- A versenyre való nevezéssel a versenyző hozzájárul ahhoz, hogy róla a verseny folyamán
fénykép-illetve videofelvétel készüljön, és ez az interneten publikálásra kerüljön. Aki
ehhez nem járul hozzá, kérjük a nevezéssel együtt jelezze.

-

A versenyen a lebonyolítás során a Taszár Honvéd SE által a 8319496864 azonosító
számú LEADER pályázaton nyert SI-dobozok is felhasználásra kerülnek.

Jó versenyzést, kellemes időtöltést kíván a:
Rendezőség
Kaposvár, 2014-05-20.

