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Izsák

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY
ORSZÁGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI CSAPATBAJNOKSÁG
7. forduló

A verseny célja:
Kezdők számára alkalmat szeretnénk teremteni a tájékozódási versenyekhez szükséges gyakorlati tapasztalatszerzésre, illetve a sportág megismerésére. Haladók részére a tájékozódási képességek
megmé-rettetését és a problémamegoldó gondolkodás csiszolását tűztük ki célul a Kiskunság változatos
nö-vényzeti és domborzati viszonyai között.
A verseny helye és ideje: Izsák-Kisizsák, 2016. szeptember 3.
Az első rajt 800 órakor, az utolsó rajt 1030 órakor lesz.
A versenyközpont és a rajt helye: Izsák-Kisizsák külterület.
GPS-koordináták: N 46° 49,547′; E 19° 18,860′
Megközelítés: Izsák felől Szabadszállás irányába kell továbbhaladni. Az 53,5 km-szelvényt elérve
(azaz az 53-as kilométerkő után 500 méterre) balra kell letérni egy akácerdő és szőlőföld közötti
földútra. Kisizsák felől is ugyanitt kell letérni (azaz az 52-es kilométerkő után 500 méterre), csak
jobbra. A földúton egyenesen haladva át kell menni a kerékpárúton, majd rögtön jobbra kell fordulni, a
köveken haladva. A kerékpárúttal haladjatok párhuzamosan, és az első nyárfaerdőnél forduljatok balra!
185-327 méter utat megtéve, a rét szélén lehet parkolni. A parkolótól a versenyközpont kb. 217 méterre
található az úton továbbhaladva.
-Tömegközlekedés: Autóbusszal Izsákig lehet eljutni, onnan a versenyközpont kb. 4 kilométer
kellemes séta. Aki nem szeretne sétálni, azoknak különbuszt indítunk Kiskőrösről. Ennek
igénybevételével kapcsolatosan keressetek minket a lent megadott elérhetőségek valamelyikén! A busz
Kiskőrösről 730-kor indul a Mészáros L. utcai parkolóból. Visszafelé pedig 1600-kor indul. A busz
ingyenesen vehető igénybe.
A verseny rendezője:
ELTÁJOLÓK Turista és Szabadidősport Egyesület.
6200 Kiskőrös Dankó u. 8.
Versenybíróság:

Elnök: Döme Géza (a továbbiakban Döme)
Tagok: Halász Ágnes (Ági), Bodó Zajzon (Zazi), Halász István (Pisti),
Kutak László (Laci), Sándorfalvi János (Pöszi)
Pályakitűzők: Pisti, Döme (A, B), Pöszi (C)
Versenytitkár: Döme
Rajt - cél bíró: Pöszi, Döme
Értékelő bíró: Zazi, Döme
Ellenőrző bíró: Zazi (A, B), Döme (C)

Szövetségi ellenőr:

Fehér János
feherj@yahoo.com
(20)976-0421

A terep: Változatos fedettségű, alföldi homokbuckás terület.
A térkép: 2012-ben készült, IOF normák szerinti, többszínnyomású tájfutó térkép. M = 1:10000.
Alapszintköz 2 m.

A verseny meghatározása és kategóriái:
Bontott távú, kötött menetsebességű, felső-, közép- és alapfokú, egyfordulós, nappali, gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny csapatok részére.
A-A/36, A/50, A/60-A/70-A/80 kategória:
Felsőfokú; tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített csapatverseny (tájékozódási
felkészültség szükséges). A csapatok 2-4 főből állhatnak.
A táv az A, A/36 kategóriákban kb. 9.000 m, az A/50 kategóriában kb. 7.000 m, az A/60, A/70, A/80
kategóriákban kb. 6.000 m. Szintemelkedés kb. 150 méter. A versenyidő kb. 4-6 óra.
Az A kategóriát az A36-os kategóriával, az A/60-as, A/70-es kategóriát pedig az A/80-as kategóriával
összevontan értékeljük. (Kivéve, ha kategóriánként lesz legalább 5 nevező csapat.)
B kategória:
Középfokú; tájfutó térképen, néhány egyszerűbb tájékozódási feladattal nehezített csapatverseny. A
csapatok 2-4 főből állhatnak.
A táv kb. 7.000 m, a szintemelkedés kb. 150 m, a versenyidő kb. 3-4 óra.
C kategória:
Alapfokú; tájfutó térképen, egyszerűbb tájékozódási feladatokkal nehezített csapatverseny. A verseny
pontmegnevezéssel és néhány (nem utak mentén történő) átmenetnél szalagozással segített. A csapatok
2-6 főből állhatnak.
A táv kb. 6.000 m, a szintemelkedés kb. 100 m, a versenyidő kb. 3 óra.
A verseny díjazása:
Kategóriánként az első, második és harmadik helyezést elért csapatok tagjai érmet és oklevelet kapnak.
Továbbá az A kategóriák első helyezett csapatai egy évre megkapják az ELTÁJOLÓ KUPA
vándorserlegeket. B és C kategóriákban az első helyezett csapatok kupát nyernek.
Kérjük a tavalyi A kategóriák győzteseit, hogy a bevésett kupákat juttassák vissza a rendezőkhöz!
Kupavédők: A 60-A 70(A/80): Katica Tanya Zöldpont A70
A 50: Tiszagyöngye
A-A 36: Katica Tanya Zöldpont A
Nevezés és felvilágosítás:
A szervezés érdekében a nevezéseket 2016. augusztus 30-ig írásban kérjük megküldeni az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:
Döme Géza
6200 Kiskőrös, Dankó u. 8.
e-mail: eltajolo@gmail.com
Érdeklődni telefonon: (20) 340-9807.
Hozzájárulás a rendezés költségeihez:
Helyszínen való nevezés esetén személyenként 1500 Ft.
Előzetes nevezéssel személyenként 1000 Ft. 2016-os évre érvényesített természetjáró igazolvánnyal,
diákoknak, nyugdíjasoknak és szervezett természetjáróknak 900 Ft.
12 éves korig a versenyen való indulás ingyenes.
A versenyen kérjük az igazolványok felmutatását!
Kötelező felszerelés: Tájoló, óra, íróeszköz, ivóvíz, elsősegély csomag.
„A”, „B” kategóriákban szerkesztő eszközök (vonalzó, körző, szögmérő) és
mérőszalag (3-5 m hosszú) is.
Ajánlott felszerelés: Esővédő, kullancsriasztó, kamásli, kalciumtabletta, mobilteló, jelzőrakéta.

Egyebek:
A rajtban minden csapat 2 db berajzolt, kiszúrt nyomdai térképet és egy menetutasítást kap. Ezen
felül berajzolt plusz térkép (300 Ft) és menetutasítás (ingyenes) előzetesen rendelhető.
A sportszerűtlen, vagy nem megengedett eszközöket használó csapatokat a versenyből kizárjuk.
Keverési időt az idén sem alkalmazunk, a pályabontási idő (PBI) után beérkező csapatokat értékeljük,
de csak az PBI-n belül érkező csapatok után rangsoroljuk.
A pálya nem tartozik a Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-tavi területéhez, de mindenki különösen
ügyeljen a környezet védelmére, tisztaságára és a tűzgyújtási tilalom betartására! Lehetőleg az optimális
átmeneteket használjátok a taposási károk minimalizálása érdekében!
Az eredményhirdetés helye és ideje:
A verseny napján a célban, legkésőbb 1619-kor.
Kiegészítő rendelkezések:
A versenyt a Magyar Természetbarát Szövetség érvényben lévő Versenyszabályzata (2010. évi javított
kiadás) alapján rendezzük meg.
Óvás: az érvényes szabályzat szerint. Az óvás díja 3000 Ft.
Mindenki saját felelősségére indul. Kártérítés a rendezőségtől semmilyen címen nem igényelhető.
Szolgáltatások:
- csomagmegőrzés,
- zsíros, hagymás, vajas, lekváros kenyér (lehet külön feltéttel is kérni) és víz,
- homok,
- napfény (idén tényleg lesz).

Kiskőrös, 2016. augusztus 7.

Egy kis motiváció:

