XI. Veľká cena Novohradu – 2016
V. Stretnutie dorastu
PROPOZÍCIE
Program

01.04.2016 Pi
02.04.2016 So
02.04.2016 So
02.04.2016 So
03.04.2016 Ne
03.04.2016 Ne

20:30, nočné preteky, Šalgotarján, jazerová pláž
10:30, krátke trate, Mátraszele
1. kolo pretekov VCN a Stretnutia mládeže
15:00, štafety, trojčlenné vo forme 3x3, Mátraszele
2. kolo stretnutia mládeže (v kategóriách MW-40,50)
21:00, nočný mikrošprint, mlád. tábor Šalgotarján
10:00, klasické trate, Mátraszele
2. kolo pretekov VCN a 3. kolo stretnutia mládeže
10:00-14:00 h, mikrošprint, Mátraszele

Organizátori

Salgótarjáni Dornyay SE, Balassi Bálint KSE Balassagyarmat, NMTFSZ;
informácie: info@nogradnagydij.hu

Klasifikácia

Okrem Mikrošprintu všetky preteky majú celoštátny rankingový
koeficient. Krátke a klasické trate budú súhrnne započítané do celkových
výsledkov, kým nočné preteky, štafety a mikrošprint budú zvlášť
ocenené.

Stretnutie
mládeže

V tomto roku po piaty krát vyhlasujeme pre kluby zaoberajúce sa s
dorastom V. Stretnutie dorastu, na ktorom sa môže dobre odhadnúť ich
pripavenosť a silové pomery. K tomu garantujeme trate prispôsobené k
veku dorastov (D,C,B), primerané štartovné, individuálne medajly a
vecné ceny.
Na Stretnutí dorastu vyhlasujeme bodový ranking pre kategórie MW
10D, 12C, 14B, 16B, 18B na prvých 10. umiestneniach. Na štafetách
v kategórii MW50- budú bodované aj dorastové družstvá na prvých
desiatich umiestneniach pochádzajúcich z jedného klubu. Seniori
v kategóriách FN40- a FN50-, ktorí sa zúčastnia na štafetách spolu s
dorastom z vlastného oddelenia ziskajú taktiež body na prvých 10.
umiestneniach. Klub, ktorý vyhrá celkový bodový ranking na všetkých
pretekoch získa 50.000 Ft.

Terén

Nočné preteky sa usporiadajú v Šalgotarjáne na jazerovej pláži v
pestrom lese, s detailnou členitosťou terénu a vegetácie. Na tomto
teréne sa usporiadali preteky Mobile-O a 3x3 štafety v roku 2015 na
Hungaria Cup.
Krátke trate a klasické trate sa usporiadajú v dedine Mátraszele. Trate
ponúkajú extrémne bohatú členitosť terénu, na niektorých čiastiach s
holými ryolitovými tufami. Na tomto teréne sa usporiadali preteky
prvhého dňa Hungaria Cup v roku 2015. Táto mapa získala ocenenie
„Mapa roku 2015”, ktorá bola doplnená s ďalšími 3km2
Štafety sa usporiadajú v dedine Mátraszele na okolí športového ihriska.
Na tratiach budú typické stopy z predchádzajúcej baníckej činnosti.
Nočný Mikrošprint bude v areáli mládežníckeho tábora v Šalgotarjáne.
Mikrošprint v dedine Mátraszele na okolí športového ihriska.

Mapy

1:10.000/5m na klasickej, krátkej trati i na nočných pretekoch. Na
štafetách 1:4000/2,5m. Na mikrošprinte 1:1000/ 2,5m.
Opravy a revízie v rokoch 2014 a 2016

Kategórie

Nočné: MW18, 21, 35, 45, 55, 65, N
Krátke a klasické trate: MW10D, 12D (stuhy), MW12C, MW14B/C, MW
15-18C, MW16B, MW18B, MW20A, MW21A/B/Br/C (Br-kratšia
technická trať), MW35, MW40, MW45, MW45Br (Br-kratšia technická
trať), MW50, MW55, MW60, MW65, M70, M75, M80, N, K3, detské
preteky
Štafety: jediná kategória (3x3x cca 1,5 km). V prípade dostatočného
počtu družstiev zvlášť vyhlasujeme výsledky pre MW40-, MW50-, N21,
MW100+, MW150+ a v absolútnych pretekoch pre (M21) a pre Rodiny.
Rodinné štafety budú zhodnotené aj v prislúhajúcich vekových
kategóriách.
Mikrosprint: M, W (15-49 rokov, narodených medzi 1967-2001)
M, W deti a seniori (do 14 a nad 50 rokov, narodených v alebo pred
1966, a v roku 2002 alebo neskôr).

Štafety

Pretekajú trojčlenné družstvá. Na jednotlivých členov družstiev nie sú
kladené žiadne podmienky týkajúce sa klubu, veku a pohlavia. Je možné
prihlásiť sa aj ako jednotlivec, v takomto prípade vám pomôžeme nájsť
partnerov. Každý z družstva beží trikrát, vo všetkých troch prípadoch sú
iné trasy. Osobné výsledky sa vypočítavajú ako súčet jednotlivých etáp
(celková etapa). Keďže každý pobeží na tej istej celkovej etape,
pravdepodobne každý dostane rankingové body. Dĺžka tartí sú približne
3x3x1 km.

Prihlášky

Základný termín na prihlásenie:do 21.03.2016:
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krátke a klasické
trate
3x3 štafety
mikrošprint
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Adresy pre
prihlášky

On-line:www.mtfsz.hu/entry www.orienteeringonline.net
E-mail: info@nogradnagydij.hu
V prípade prihlášok na štafety prosíme zadať aspoň počet družstiev do
základného termínu. Prihlášky podľa mena sa môžu zadať v systéme
Entry alebo pomocou formuláru, ktorý by sme poprosili tiež čím skôr
poslať. Termín prihlášok podľa mien do 1.4.2016. Po tomto termíne
započítame administratívnu cenu 1.000 Ft/družstvo
Prihláška mailom platí len po spätnom potvrdení.

Ubytovanie

Telocvičňa alebo trieda (Šalgotarján, Základná škola Beszterce: 800
Ft/osoba/noc (max. 150 ľudí)
V tábore v drevenej chate (Šalgotarján 4-6 posteľové izby, bez kúrenia)
1800 Ft/osoba/noc (max. 116 ľudí)
V tábore v kamennej budove (Šalgotarján 2, 6, 8 posteľové izby, s
kúrením, max 52 osôb) 2400 Ft/osoba/noc
Halász Fogadó (Šalgotarján 2, 2+1, 3+1, 6 posteľové izby, max 62+23
osôb) 3200 (2700) Ft/osoba/noc

Doprava

Dedina Mátraszele a Šalgotraján je prístupná verejnou dopravou, ale
podľa potreby zabezpečíme aj dopravu. Potrebu dopravy prosíme
odovzdať spolu s prihláškami.

Ceny

Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia upomienkové ceny medajly.
Prví traja pretekári na nočných pretekoch, na štafetách a na mikrošprinte
obdržia diplom a upomienkové ceny.

Vyhlásenie
výsledkov

Nočné preteky: piatok 23:30,
Štafety:
sobota 17:30
Nočný mikrošprint: sobota 22: 00
Denné preteky a mikrošprint: nedeľa 14:00

Parkovanie

V blízkosti ciela

Ostatné

V cieli Mátraszele nájdete bufet, veľkoplošný altánok, predaj športových
potrieb, športového lekára, mobilné toalety a možnosti umývania sa.

Informácie
ďalej na

www.nogradnagydij.hu, www.mtfsz.hu

