V E R S E N Y K I Í R Á S és - É R T E S Í T Ő
a 2018. évi Vas- és Veszprém megyei Tájfutó Diákolimpiáról
a verseny időpontja:
helye:
térkép:
meghatározása:
célja:

2017. 04. 22. vasárnap
CSEHBÁNYA
Vízház-domb ( SRA4 – 320x225 mm)
egyfordulós nappali egyéni rövidített normál távú verseny
nemenként és korcsoportonként Vas- és Veszprém megye
Tájfutó Diákolimpiai bajnoka cím és az Országos Diákolimpiai
részvétel jogának az eldöntése.

Indulásra jogosultak:

Vas- és Veszprém megye alsó és középfokú tanintézeteinek
időben benevezett tanulói. Más megyei tanintézetből nevezett
tanulók indulhatnak, de a továbbjutó létszámba nem
számítanak bele.

Rendező szerv neve:

Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség megbízásából a
Veszprémi Tájfutó Club

Verseny támogatója:

Csehbánya Község Önkormányzata
Straub Dávid Polgármester
Bakonyerdő ZRT.

Versenybíróság:

elnök, pályakitűző: Tóth Károly (30/3002376)
titkár:
Molnár Péter
ellenőrző bíró:
Gombkötő Zsuzsanna

Határidő:

2017.04.16.

Nevezés: nevezni kétféleképpen szükséges:
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikusan a Magyar
Diáksport
Szövetség
honlapján
kialakított
nevezési
rendszerben
(https://nevezes.diakolimpia.hu/) , illetve a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ENTRY
rendszerén keresztül (http://nevezes.mtfsz.hu) is szükséges elvégezni.
Nevezési eltérések esetén az MDSZ rendszerében szereplő adatok az irányadók.
A nevezés folyamata:
Minden indulót már a megyei forduló előtt be kell nevezni az MDSZ rendszerében.
Az MDSZ rendszerébe csak a testnevelő nevezhet, kérjük a klubvezetőket, hogy időben
vegyék fel a kapcsolatot az iskolákkal.
Az MDSZ rendszerében azokat az aranyjelvényes versenyzőket is be kell nevezni, akik
nem indulnak a megyei döntőn!
A megyei és az országos diákolimpiára a nevezés az eddig megszokott módon az
ENTRY-ben történik. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a település és az oktatási
intézmény nevét (ilyen sorrendben).
Nevezési díj: 500 Ft/fő, de a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség a Veszprém megyei
tanulók nevezési díját átvállalja.

Mivel továbbjutásos versenyről van szó, a nevezési határidő után már újabb
nevezést nem fogadunk el.

Kategóriák:
II. korcsoport 2007 és később születettek
(F - N -11) (szalagozással segített)
III. korcsoport 2005 - 2006
(F -N 12-13)
IV. korcsoport 2003 - 2004
(F- N 14-15)
V. korcsoport 2001 - 2002
(F -N 16-17)
VI. korcsoport
- 2000 és korábban születettek (F -N 18-20)
A VI. korcsoportba nevezhetők túlkoros, nappali tagozatos tanulók.
Mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat.
Pályaadatok:
korcsoport

táv

szint

ellenőrzőpont

N II. (N-11)
N III. (N 12-13)
N IV. (N 14-15)
N V. (N 16-17)
N VI. (N 18-20)

2400/3800 m
2300 m
3800 m
4800 m
4800 m

60 m
80 m
140 m
160 m
160 m

5 db.
6
7
10
10

F II. (F-11)
F III. (F 12-13)
F IV. (F 14-15)
F V. (F 16-17)
F VI. (F 18-20)

2400/3800 m
3800 m
4800 m
5900 m
5900 m

60 m
140 m
160 m
220 m
220 m

5 db.
7
10
11
11

A szalagozás útvonala a térképen jelölve van, követése nem kötelező. A szalagozás
helyenként kerülő útvonalon halad.
Terepjellemzés: 95%-ban tiszta szálerdő, aljnövényzet néhol előfordul. Lankás oldalak
és vízmosások váltogatják egymást.
Közepes sűrűségű úthálózat, melynek a kijártsága a folyamatos erdőgazdálkodás miatt
folyamatosan változhat.
A terepen a kiírás megjelenésétől kezdve edzés nem lehetséges.

Térkép:

méretaránya:
alapszintköz:
terepi munka:

1 : 10000
5m
2017.

A térképek vízálló (Pretex) papírra lesznek nyomtatva, de a rajtban fóliát is biztosítunk.
Versenyközpont: Csehbánya, kis focipálya és rendezvény terület
Megközelítés:
A falu központjában a templomnál balra, majd a híd előtt jobbra
kanyarodva, a központtól 400 méter.
Parkolás
a céltól továbbhaladva, az erdei út jobb oldalán, a rét szélén . A
versenyközpont és a cél helye azonos.

A versenyközpontban fedett öltöző lesz. Kérjük, hogy a tisztaságra ügyeljetek !
Rajtlista: a célban ki lesz függesztve, illetve a verseny előtt négy nappal a VMTFSz és az
MTFSz honlapon megtekinthető lesz.
Pótszimbólt a rajtban biztosítunk.
Jelentkezés:

2017. 04. 22. 8,45 - 9,30

10,00
"0" idő:
Versenyközpont – rajt távolsága 600 m, 30 m szint, kék szalagozás.
Befutás után a térképet nem vesszük el, kérjük a sportszerű magatartást a később
indulóktól: ne nézzék meg a befutott versenyzők térképét.
Eltévedés esetén keleti, dél-keleti irányban max. 2,5 km-en belül elérhető Csehbánya
község.
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 12 30 a versenyközpontban.
Díjazás: a dobogós helyezettek számára érem.
Továbbjutás: minden korcsoportból megyénként 5-5 fő.
Az aranyjelvényesek közvetlenül nevezhetők az Országos Diákolimpiára. Ha a megyein
elindulnak, a továbbjutó létszámba nem számítanak bele
Az ellenőrzőpontok számkóddal vannak jelölve.
Pontérintés igazolása:
SI elektronikus rendszerrel,
Dugóka bérlés -átvételi elismervény aláírása mellett- ingyenes,
de elvesztés esetén 12 000 Ft díj fizetendő.
Versenyértesítőt nem küldünk.
Az Országos Tájfutó Diákolimpia 2018.05.26-27-én Veszprémben és Eplény környékén
kerül megrendezésre (lásd: www.mdsz.hu, www.orienteering.hu, tájfutás versenynaptár).
Az esetleges lemondásokat, és hogy milyen névre kérik a számlát az Országos
Diákolimpián, a Megyei Tájfutó Szövetség által felkért megyei csapatvezető részére a
megyei versenyt követően írásban jelezni kell.
A versenyen mindenki saját felelősségre indul.
A Diákolimpia utolsó rajtját követően kerül megrendezésre az 54. Bakony Kupa, azonos
helyszínnel.
Mindenkinek jó versenyzést kíván a
Rendezőség

