KISPEST KUPA ’17
Tájékozódási Túraverseny

Versenykiírás

Budapest
2017. június 24.

A verseny célja: Lehetőséget biztosítani az ország természetjárói és természetet kedvelői
részére olyan versenyen való részvételre, ahol baráti hangulatban tájékozódási és túravezetési
ismereteiket próbára tehetik és fejleszthetik, különböző nehézségi fokozatú pályákon. A verseny
a 2017. évi Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság 6. fordulója, valamint a
2017. évi Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 10. fordulója.
A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, nappali, felső- és középfokú, bontott távú, kötött
menetsebességes, gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny.
A verseny rendezője: Gémes Természetjáró Egyesület közhasznú szervezet
A verseny helye: Budapest, II. kerület, Adyliget
A verseny ideje: 2017. június 24. (szombat)
Találkozó: Bp. II. kerület, Adyligeti játszótér melletti füves területen 0830 – 0930 óra között.
Indítás: 0830 órától 1000 óráig folyamatosan.
A találkozó hely megközelítése:
Tömegközlekedéssel:
A hűvösvölgyi BKK végállomástól a 63-as busszal kell utazni az Adyliget megállóig (5 megálló,
kb. 8 perc menetidő, járatsűrűség 15-20 perc), mely Budapest közigazgatási határán belül van,
így BKK bérlet, vagy egy BKK jegy elegendő a járat igénybevételéhez.
A Nagykovácsi úton az esetleges átkelést csak a kijelölt gyalogátkelő helyen javasoljuk!
Gépkocsival Budapest belváros irányából:
 A Széll Kálmán tértől: a Szilágyi Erzsébet fasor – Hűvösvölgyi út – Nagykovácsi út
útvonalon. Parkolni a játszótér előtti parkolóban, valamint a környező utcákban (Kútföldi út,
Feketerigó utca) lehet.

Rajt

63-as busz megállója
Hűvösvölgy felöl
Parkolásra
javasolt hely

2

Versenybíróság:
Elnök:
Tagok:

Farkas Sándor +36-30/772-2044
Szabó Zsuzsanna
Szalai László
Szűcs Melinda
Bruckner Viktor
Farkas Attila
Dravecz Ferenc
Ellenőrző bíró: Lehoczki Zoltán

Szövetségi ellenőr: Döme Géza
E-mail címe:
eltajolo@gmail.com
Telefon száma:
+36-20/340-9807

Térkép: 1:7.500 méretarányú 5 m-es alapszintközű, 2013-ban készített színes tájfutó térkép.
(Minden csapat 1 db. színes berajzolt térképet kap. Az „A” kategóriáknál további egy berajzolt
és kiszúrt térkép igényelhető, ezen túl minden kategóriában 1-1 berajzolt, kiszúrás nélküli
térkép igényelhető, melyet az előzetes nevezéskor kérünk megadni.)
Versenypályák és azok adatai:
Felsőfokú (A-A80):

Az A-A36-A50 kategóriáknak ~6000 m., szintemelkedés: ~300 méter,
az A60-A70-A80 kategóriáknak pedig ~6000 m., szintemelkedés:
~200 méter. Csapatlétszám: 2-4 fő.
Tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák. A csapatok a
korosztálynak megfelelő menetsebességgel haladnak.

Középfokú (B):

~6000 m., szintemelkedés: ~200 méter. Csapatlétszám: 2-4 fő.
(Egyéni indulás – csapatverseny lévén - nem lehetséges.)
Tájfutó térkép ismerete szükséges. A középfoknak megfelelő
tájékozódási feladatok lehetnek.

A pályák összeállításakor kiemelt figyelmet fordítottunk az évszakhoz/várható időjáráshoz
igazodó távolság kialakítására.
Kategóriák:
Felsőfokon belül:

- A-A36-A50 összevont és
- A60-A70-A80 összevont.

Középfokon belül: B
Nevezés: kizárólag előzetesen 2017. június 18-ig beérkezően, az ekispestkupa@gmail.com
e-mail címen. Nevezéskor kérjük megadni a csapat nevét, létszámát, kategóriáját, a
csapatvezető elérhetőségeit (név, telefonszám, e-mail cím). Amennyiben egy közösség több
csapatot nevez egyidejűleg, akkor kérjük megadni, hogy melyik kategóriában, hány csapatot
indít, illetve a várható összlétszámot.
Nevezési díj: A nevezés minden kategóriában ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Kötelező felszerelés: Minden kategóriában tájoló (ÉK-i 360°-os), vonalzó, 2 golyóstoll, óra,
ivóvíz, elsősegély felszerelés.
Díjazás: Minden kategória 1-3. helyezett csapatának tagjai érem díjazásban részesülnek.
Eredményhirdetés: A verseny után a helyszínen, várhatóan 15 óra körül.
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Egyéb információk:
 A versenyen történő induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen
mindenki saját felelősségére indul. A rendezőktől kártérítés semmilyen jogcímen nem
igényelhető.
 Óvás írásban, a csapat célba érkezését követő egy órán belül nyújtható be a
versenybíróság elnökéhez.
 Az időmérő állomásokon sietés esetén bemondható a későbbi - számított - beérkezési idő is
(ilyenkor ez kerül rögzítésre), de a továbbindítás a valós idővel fog megtörténni.
 A verseny helyszínén nem kizárt szúnyog és kullancs előfordulása, ezért javasoljuk
riasztószer és zárt alsóruházat használatát.
 A verseny során nem szabad használni műholdas navigációs rendszereket, távolságmérőés magasságmérő eszközöket, valamint telekommunikációs készülékeket a feladatok
megoldásához.
 A célban édességgel és ásványvízzel várunk minden célba érkezőt. További étkezési
lehetőség: a játszótér mellett található étteremben (levesek, főételek, hamburger, pizza..),
vegyesboltban és zöldség-gyümölcs árusnál térítés ellenében.
 Kérünk mindenkit, hogy poharat hozzon magával, ezzel is kímélve a környezetünket.
 Hőségriadó esetén frissítési lehetőséget fogunk biztosítani a verseny közben is, melynek
igénybevételéhez saját pohárra, vagy kulacsra lesz szükség.

A versennyel kapcsolatban érdeklődni a nevezésnél megadott e-mail elérhetőségen, valamint
telefonon a +36-30/772-2044-es mobilszámon Farkas Sándornál lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gémes Természetjáró Egyesület

A verseny támogatója:
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