
Vas-Veszprém-Zala megye nyílt középtávú bajnoksága 
Tapolca-Diszel, 2015. május 30. 

Versenyértesítő 
A verseny rendezője: VeszCart Bt. 

A verseny időpontja: 2015. május 30., szombat 
Versenyközpont és Cél: a 77-es főút 40.8 km szelvényétől (Diszel belterület) északra fordulva 
1200 méter földúton (N46.902500° E17.497790°). A letérés a 77-es főúton bójával jelölve. 
Alacsonyabb építésű autóval az utolsó 200 méteres szakasz használatát nem javasoljuk! 
A versenybíróság tagjai: 
Elnök, pályakitűző: Molnár Péter 
Titkár: Kerekes Andrea 
Ellenőrző bíró: Domán Gábor 
A verseny formája: egyfordulós, középtávú, egyéni, regionális rangsoroló bajnoki verseny. 

Jelentkezés: 2015. május 30-án 8.30-9.30-ig a Célban. 
Helyszíni nevezést kizárólag az üres helyek erejéig fogadunk el! 

Null-idő: 10.00 
Cél-Rajt távolság: 40 m 

Rajtdoboz: az időrajt vonalában elhelyezett rajtdoboz használata kötelező! 
Térképrajt: 30 m az időrajttól, kötelezően követendő útvonal! 

Terep: többnyire jól futható fenyőerdő vegyes láthatósággal, leküzdhető szintkülönbségekkel. 
Részletgazdag domborzat, ritka úthálózat. 

Térkép: 1:10 000 méretarányú, 5 méter alapszintközű, 2015-ben helyesbített. Mérete 210x197 
mm, lézerprintelt (cseppálló). A térkép nincs fóliázva, de a rajtban genotermet biztosítunk. 
Pontmegnevezés: a térképen megtalálható, de a rajtban is biztosítunk pótszimbólt. 

Pályaadatok (változott a kiíráshoz képest!): 
F21, F40: 4.2 km / 90 m / 14 ep. 
F16, F18, F50, N21: 3.6 km / 80 m / 13 ep. 
N40, N50: 3.4 km / 75 m / 12 ep. 
F60, F70, N16, N18, N60, N70: 2.8 km / 65 m / 11 ep. 
F14, N14: 2.6 km / 50 m / 8 ep. 
F12, N12, Nyílt: 2.1 km / 45 m / 5 ep. 
F10, N10: 2.0 km / 40 m / 5 ep. (2.9 km / 60 m / 5 ep. a szalagozás mentén) 
Eredményközlés: a Célban nem lesz papíralapú eredményközlés, az eredményeket minél 
gyorsabban igyekszünk közzétenni a Veszprém Megyei TFSZ honlapján.  
Eredményhirdetés: a Célban 12.00-kor. 

Díjazás: a dobogós helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

Minden indulónak sikeres versenyzést kívánunk! 
a Rendezőség 


