III. Vasgyár kupa rövidtávú tájkerékpáros Magyar Kupa futam
Versenykiírás
A verseny célja: tájékozódási biciklizés a történelmi Vasgyár területén, illetve versengés a
Magyar Kupa rangsorpontjaiért. A területen előreláthatóan 3-4 évig nem lesz tájkerékpáros
tevékenység!
Rendező: Diósgyőri Tájékozódási Futó Club
Elnök: Debnár Zsuzsanna
Titkár, kiértékelés: Debnár Zsuzsanna
Pályakitűző: Sümegi János
Ellenőrzőbíró: Tugyi Levente
Marketing Manager: Tamás „Cica” Tibor
Helyszín: Miskolc- Diósgyőri Vasgyár területe
Dátum: 2017. szeptember 9.
Rajt: 14:30
Versenyközpont: Factory Aréna extrém sportközpont.
Térképen jelölve (MTBO II. Vasgyár Kupa VK):
https://drive.google.com/open?id=1YUx0ywl1osM2fLF-HU732HqybTA&usp=sharing
Jelentkezés: 2017. szeptember 9. 13:30-ig a versenyközpontban.
Terepleírás: aki korábban volt az már tudja, aki nem az majd most meglátja.
A terep sík, az utakról való letérés (sok esetben az utakon való haladás is) igencsak defekt
veszélyes!
Térkép: 2017. augusztus második felében helyesbített tájkerékpáros térkép. Méretarány
1:5000, mérete A/3, alap szintköz 2 méter. A tavalyi térképet Sümegi János tökéletesítette, és
elmondása szerint a pályák tekintetében meglepetésekre készül.
Kategóriák: F/N 21, 21B, 14, 15-17, 18-20, 40, 50, 60, Nyílt. Az indulók létszámának
függvényében a kategóriák összevonásra kerülhetnek.
Díjazás: egyedi érem + tiszteletdíjak
Nevezési határidő: 2017. szeptember 04. hétfő 24:00 óra
A nevezésekor kérjük a következő adatok megadni: egyesület neve, versenyző neve, születési
éve, kategória (versenyszámonként), versenyengedély száma, SPORTident dugóka száma

(amennyiben van). A nevezés csak visszaigazolás esetén tekinthető elfogadottnak!
Helyszíni nevezéseket az üres helyek erejéig tudunk elfogadni!
Nevezési díj: F/N 21, 18-20 , 40, 50, 60: 3.000,- Ft /nap; F/N 15-17, Nyílt: 1.500,- Ft /nap;
F/N 14: 300,- Ft/nap, Nyílt: 1.000,- Ft /nap
Határidő után beérkezett nevezésekre 1.000,- Ft-os felárat számolunk fel, kivéve a nyílt
kategóriában, ahol felár nélküli a helyszíni nevezés is.
Nevezési cím: Debnár Zsuzsanna, e-mail: info@diosgyoritc.hu vagy:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3522
Pontérintés: SPORTident rendszer, SPORTident dugókák a helyszínen bérelhetők 300,- Ft /
versenyszám áron (elvesztés esetén 13.000,- Ft pótdíj).
Díjazás: Minden kategória
tiszteletdíjazásban részesül.
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Kísérő verseny: a verseny napján délelőtt rendezi a Diósgyőri Tájékozódási Futó Club a BA-Z megyei rövidtávú bajnokságot. A verseny a 2016. évi Főiskolai Világbajnoksággal
megegyező helyszínen lesz Lillafüreden, a függőkerteket érintve. A terep
tájékozódástechnikailag
nagy
kihívás
kuriózumnak
számít:
Kiírás:
http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/16580/tipus/render

Egyebek:






A verseny nyílt, bárki részt vehet, egyesületi tagság, versenyengedély nem szükséges.
A verseny a Magyar Kupa futam része.
A térképeken a pálya berajzolása 36c-24m-75y-00k kombináció alkalmazásával
történik.
Bukósisak használata kötelező, a versenyen mindenki saját felelősségére indul!
A versennyel kapcsolatos további információk (értesítő, rajtlista, eredmények…) Az
MTFSZ felületén a „Versenynaptár” menüpontjából érhetők el:
http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/show/esemeny_id/6414

2017. ÉVI NYÍLT KÖZÉPTÁVÚ TÁJKERÉKPÁROS EGYÉNI
BAJNOKSÁG
Versenykiírás
A verseny célja: A 2017. évi középtávú tájkerékpáros magyar bajnoki címek eldöntése,
nemzetközi szintű versenyzési lehetőség biztosítása magyar és külföldi sportolók részére.
Rendező: Diósgyőri Tájékozódási Futó Club
Elnök: Debnár Zsuzsanna
Titkár, kiértékelés: Debnár Zsuzsanna
Pályakitűző: Tamás Tibor
Ellenőrzőbíró: Sümegi János
Marketing Manager: Tamás „Cica” Tibor
Helyszín: Miskolc- Tapolca / Miskolci Egyetem Sportcentrum - Körcsarnok
Dátum: 2017. szeptember 10.
Rajt: 9:30
Versenyközpont: Miskolci Egyetem Sportcentrum - Körcsarnok
Térképen jelölve (MTBO Hosszútávú OB VK):
https://drive.google.com/open?id=1YUx0ywl1osM2fLF-HU732HqybTA&usp=sharing
Jelentkezés: 2017. szeptember 10. 9:15-ig lehetséges (aki nem tette ezt meg szombaton).
Terepleírás: A terep/szintkülönbségek változatosak, többnyire meredek hegyoldalak, illetve
lankás fennsík a jellemző. A térkép északi részén az utak kövesek, sziklásak. Vegyétek
figyelembe hogy tavaly Szundi Atesz egy meredek úton lefelé száguldozva összevérzett
néhány sziklát, és ezek fokozottan csúszásveszélyesek! A terep jelenleg dugig van lehullott
faág darabokkal, de Cica bácsi egy hónapos kemény munkával ki fogja azokat gereblyézni
(porszívózást nem ígért).
Térkép: 2017. augusztus 4. hetében helyesbített tájkerékpáros térkép. Méretarány 1:10000,
mérete A/3, alap szintköz 5 méter. A térkép nyomokban tartalmazza a tavalyi tájkerékpáros
hosszú távú OB területeit.
Kategóriák: F/N 21E, 21B, 14E, 15-17E, 18-20E, 40E, 50E, 60E.
Az indulók létszámának függvényében a kategóriák összevonásra kerülhetnek.
Díjazás: Minden kategória első három helyezettje egyedi éremdíjazásban és
tiszteletdíjazásban részesül.

Nevezési határidő: 2017. szeptember 04. hétfő 24:00 óra
A nevezésekor kérjük a következő adatok megadni: egyesület neve, versenyző neve, születési
éve, kategória (versenyszámonként), versenyengedély száma, SPORTident dugóka száma
(amennyiben van). A nevezés csak visszaigazolás esetén tekinthető elfogadottnak!
Helyszíni nevezéseket az üres helyek erejéig tudunk elfogadni!
Nevezési díj: F/N 21E, 21B, 18-20, 40, 50, 60: 3.000,- Ft /nap; F/N15-17, Nyílt: 1.500,- Ft
/nap; F/N 14: 300,- Ft/nap, Nyílt: 1.000,- Ft /nap
Határidő után beérkezett nevezésekre 1.000,- Ft-os felárat számolunk fel, kivéve a nyílt
kategóriában, ahol felár nélküli a helyszíni nevezés is.
Nevezési cím: Debnár Zsuzsanna (30/394-79-17), e-mail: info@diosgyoritc.hu, vagy:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3523
Pontérintés: SPORTident rendszer, SPORTident dugókák a helyszínen bérelhetők 300,- Ft /
versenyszám áron (elvesztés esetén 13.000,- Ft pótdíj). kell rögzíteni.
Kísérő verseny: a verseny napján 13- órás null idővel rendezi a Diósgyőri Tájékozódási Futó
Club a B-A-Z megyei csapatbajnokságot. Sprint futamra lehet számítani az Egyetemváros
parkjában.
Kiírás: http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/16581/tipus/render

Egyebek:








A verseny nyílt, bárki részt vehet, egyesületi tagság, versenyengedély nem szükséges.
A verseny a Magyar Kupa futam része.
A bajnoki kategóriákban azok a versenyzők értékelhetők, akik érvényes MTFSZ
versenyengedéllyel rendelkeznek.
Azokban a bajnoki kategóriákban hirdetünk eredmény, ahol legalább három MTFSZ
versenyengedéllyel rendelkező magyar állampolgár sikerrel teljesítette a pályát.
A térképeken a pálya berajzolása 36c-24m-75y-00k kombináció alkalmazásával
történik.
Bukósisak használata kötelező, a versenyen mindenki saját felelősségére indul!
A versennyel kapcsolatos további információk (értesítő, rajtlista, eredmények…) Az
MTFSZ felületén a „Versenynaptár” menüpontjából érhetők el:
http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/show/esemeny_id/6414

