Békés Kupa tájékozódási futóverseny
Szabadkígyós, 2017. szeptember 15.
KIÍRÁS ÉS ÉRTESÍTŐ
Rendező:
Helyszín:
Versenybíróság:

A verseny formája:

A Békés megyei Tájékozódási Futó Szövetség és a Csipa Sport és Szabadidő
Egyesület.
Szabadkígyós, Wenckheim-kastély parkja. Versenyközpont a park közepén, a
kastély előtt. Parkolás a kastélyhoz vezető út mentén.
Elnök és pályakitűző: Scultéty Márton
Ellenőrző bíró: Slawek Zabaglo
Titkár: Szűcs Péter
Nappali, egyéni, egyfordulós, rövidtávú, regionális rangsoroló verseny

A verseny célja:

A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a helyi fiataloknak,
valamint éles edzéslehetőség biztosítása a hétvégi rövidtávú országos bajnokságon
indulóknak.
Terep:
Kastélypark, bozótos erdővel és jól futható nyílt részekkel. Teljesen sík.
Térkép:
2017-ben felülvizsgált, 1:4000 méretarányú, ISSOM szabvány szerint készült,
A4-es méretű.
Kategóriák és pályák: Az alábbi táblázat szerint. Korra és nemre való megkötés nélkül bárki indulhat
bármelyik pályán, de rangsorpont (a versenyszabályzat alapján) csak a lentiek
szerint futható. A tervezett győztes idő mindegyik pályán 15 perc. Egy fő több
pályát is lefuthat. A pályák távja légvonalban értendő. A kék pályában
pontválasztás is lesz.
Színkód
Fehér
Narancs
Zöld
Kék
Nevezés:

Rajtolás:

Nehézség
D - szalagozott
C
B
A

Pályaadat
1,5-2,2 km / 8 ep.
2040 m / 14 ep.
2310 m / 18 ep.
2900 m / 18 ep.

Rangsorolás
nem rangsoroló
ifi ranglistákon 14-ig
szenior ill. felnőtt női ranglistákon
felnőtt és ifi ranglistákon

Előnevezés az ENTRYlight rendszerben szeptember 13. éjfélig, ezután a
helyszínen. Az előnevezőknek vízálló pretex térképet biztosítunk, a helyszínen
nevezőknek ez nem garantált. Nevezéskor a versenyző nevét, nyilvántartási
számát, a kategóriát, a klub rövidítését és a dugóka számát kérjük megadni. Saját
dugókával nem rendelkezőknek a rendezőség kölcsönöz dugókát.
15:00-tól érkezési sorrendben, min. egy percenként. Rajtlista nem készül. Utolsó
rajt: 19:00.

Nevezési díj:
Eredményértékelés:

Díjazás:

Szolgáltatások:

Egyéb:

1000 Ft/fő.
SPORTident. Amennyiben egy ellenőrzőpont nem működne, a térképre kell
lyukasztani. Az eredmények a verseny végeztével az MTFSZ honlapon lesznek
megtekinthetők.
Pályánként és nemenként az első három éremdíjazásban részesül, amit a
novemberi Békési Ősz nevű versenyen fogunk átadni, vagy eljuttatjuk az
érintetteknek.
Futás után minden olyan résztvevő, aki előnevezett a fenti határidőig, egy tál
melegételt (borácsgulyás) kap. Ez várhatóan du. 4 órára készül el.
A versenyhez kapcsolódóan a kastély is megtekinthető vezetéssel, amely este 6kor indul. Ára 800 Ft/fő. Aki szeretne ehhez csatlakozni, az kérjük, a
nevezőrendszerben jelezze!
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul!
A kék és a zöld pályákon indulóknak pótszimbólt is biztosítunk a rajtban.

Mindenkit szeretettel várunk!

