Magyar Nyílt Rövidtávú és Váltó Országos Bajnokság
Versenykiírás és értesítő
Galyatető, 2017. február 12.
Rendező: MTFSZ
Versenybíróság
Elnök: Szivák Ildikó
Pályakitűzés és nyomfektetés: Déry Attila, Scultéty Márton
Titkár: Scultéty Orsolya
Helyszín: Galyatető, Biathlon centrum
Időpont: 2017. február 12., vasárnap
Versenyközpont: Galyatető Vasas u., Biathlon centrum; GPS koordináták: N47.917471,
E19.914603
Program
2017. február 12. vasárnap: Rövidtávú Magyar Bajnokság (2. Magyar Kupa futam),
rajt: 10:00
2017. február 12. vasárnap: Váltó OB, rajt: 14:00 (2 fős, mindkét tag egyszer fut)
Kategóriák és pályaadatok:
Egyéni:

N21E, F21E:
N35, F15-17, F45, F55:
N14, N15-17, F14, NYK:

3070 m / 13 ep.
2460 m / 11 ep.
1970 m / 8 ep.

Váltó:

minden résztvevőnek

3310 m / 13 ep.

Nevezési díj
Egyéni futamokra: 2500 Ft/futam/fő; -17: 1900 Ft/futam/fő; nyílt: 1400Ft/futam/fő
Váltóversenyre: 3600Ft/váltó
Nevezési cím
E-mail: Szivák Ildikó, e-mail cím: ildikó.szivak@gmail.com
Nevezéskor kérjük megadni: egyesület neve, versenyző neve, születési éve, kategória
(versenyszámonként), SI dugóka száma (amennyiben van)
Nevezési határidő: 2017. február 11. (szombat 12:00)
A verseny napján legkésőbb a rajt előtt 1 órával 1000 Ft/fő ill. váltó pótdíjjal lehetséges.
Kivétel a nyílt kategória, ahol a helyszíni nevezés 1400 Ft/futam/fő
Térkép és nyomhálózat
Galyatető, Biathlon centrum, 2017-ben felülvizsgált speciális sítájfutó térkép; méretarány
mindkét futamon 1:5000; alapszintköz 5 méter. A nyomhálózat motoros szánnal kerül
lefektetésre a verseny előtti napon.

Rajt
Az egyéni versenyen az N14, N15-17, F14, NYK kategóriák a sístadionból rajtolnak, a
többi kategória rajtja a biathlon centrumhoz vezető műút kanyarjában van (megegyezik a
2013-as verseny rajtjával, a céltól mintegy 500 m).
A váltóverseny értelemszerűen a sístadionból rajtol.
Pontérintés
SPORTident rendszer, SI dugókák a helyszínen bérelhetők 300 Ft/versenyszám áron
(elvesztés esetén 11500 Ft a pótdíj).
Díjazás
Az első három helyezett éremdíjazásban részesül, az országos bajnokságokon a
győztesek védik egy évig a magyar bajnoki címet.
Egyebek
- A Magyar Kupa futamok közé számoljuk a rövidtávú bajnokság egyéni számaiban
elért eredményeket is.
- A Magyar Kupa futamokon elért egyéni eredmények alapján a szezon végén
összetett eredményeket számolunk. Azon kategóriákban, ahol legalább négy
verseny alkalmával minimum 4 fő teljesítette eredményesen a versenypályákat, ott
a Magyar Kupa győzteseket és dobogósokat díjazzuk a szezon utolsó versenyén.
- A verseny nyílt, bárki részt vehet rajta, ugyanakkor mindenki saját felelősségére indul!
- A versenyen minden beérkező versenyző frissítőt kap.
- A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni.
További információk: Szivák Ildikó, tel.: +36705472966, Déry Attila: +36705430829
e-mail: ildiko.szivak@gmail.com

