West MTBO kupa tájékozódási kerékpáros verseny
2017. szeptember 23-24. Szombathely
17-18. Magyar kupa, 11-12. Osztrák kupa futam
Értesítő
Rendező
MTFSZ MTBO szakág
Versenyközpont
Szombathely, Tófürdő, Kenderesi utca 2. Koordináták és térkép: 47°14'6.75"N 16°36'7.66"E

Versenyigazgató és pályakitűző
Mets Miklós
Futamok
1. nap: szeptember 23. szombat, középtáv, „0” idő: 13:00
2. nap: szeptember 24. vasárnap, hosszútáv, „0” idő: 10:00
Térkép
MTBO térkép (új), méretarány 1:15 000, alapszintköz 5 m, helyesbítve: 2017. augusztus-szeptember.
Régi tájfutótérképek a területről itt.
Kategóriák
F/N 14, 15-17, 18-20, 21E, 21B, 40, 50, 60, F70, Családi, Nyílt rövid, Nyílt hosszú
Pontérintés
A pontérintés és az időmérés a SPORTident rendszerrel történik, SIAC aktiválva. Hatótáv 30 cm. A
versenyen kötelező SIAC chipet használni. Azok chipjeit, akik nem SIAC-kal neveztek, az egyesülete
képviselőjének adjuk át jelentkezéskor, átvételi elismervény aláírása mellett. Az átvételi elismervény
aláírásával egyesület képviselője felelős azért, hogy a SIAC chipeket az egyesület a verseny végén

maradéktalanul visszaadja a rendezőségnek, illetve elvesztés esetén a SIAC chip árát a rendezőségnek
megtéríti. Kauciót nem kérünk, de elvesztés esetén a pótdíj 22000 Ft.
A SIAC chipeket a SportIdent biztosítja, plusz bérleti költséget nem jelent. Egészségügyi okokból
rögzítőpántot nem adnak, mindenki használja a saját dugókája pántját. Dugókával nem rendelkezőknek
korlátozott számban tudunk gumiszalagot adni.
Jelentkezés
1. nap. 11 - 12:30 között a versenyközpontban
2. nap: 8 – 9:30 között a versenyközpontban
Versenyközpont, rajt és cél
A versenyközpont a szombathelyi Tófürdő területén lesz. A Tófürdő szeptemberben már zárva van,
csak nekünk nyitják ki. A fürdő területén csak az öltözőket és a vizesblokkokat használhatjuk, amelyek
közvetlenül a bejárat mögött vannak. A mosdókba éjjel is be lehet menni. A kordonnal/kerítéssel
elkerített területre bemenni szigorúan tilos!
Mindkét napon kihelyezett cél lesz.
Versenyközpont rajt távolság
1. nap: 3800 méter/60 m szint
2. nap: 2500 méter/40 m szint
Kijutás a jelentkezéskor kapott térképvázlat alapján.
Versenyközpont cél távolság:
1. nap: 3800 méter
2. nap: 500 méter

A 1. napi rajt-cél gépkocsival is megközelíthető, valamint ott egy egyszerű büfé is található (italok,
zsíroskenyér, rágcsálnivalók).
Kiolvasás
A versenyközpontban, kérünk minden versenyzőt, hogy a célba érkezés után menjen le a
versenyközpontba a dugókáját kiolvasni, az 1. napon 16:30-ig, a 2. napon 13:45-ig. Aki ezt nem teszi
meg, nem lesz eredménye.
Parkolás
Parkolni a Tófürdő bekerített, biztonságos parkolójában lehet. A Tófürdő „belső” parkolójában van
lehetőség lakókocsival parkolni, sátrazni. Ld. kép.

Szálláslehetőség a versenyközpontban
Sátrazási és lakókocsi-parkolási lehetőség lesz a versenyközpont melletti zárt parkolóban, 1800
Ft/lakókocsi/éj, 900 Ft/sátor/éj áron. Sátorozás a parkoló szilárd burkolatán lehetséges (ld. kép). Sátorés lakókocsihelyet kérjük előre és e-mailben foglalni 2017. szeptember 20. éjfélig.
Ezt a lehetőséget igénybe vevők részére a VK vizesblokkjába állandó bejutást biztosítunk.

Közeli szállások foglalhatók egyénileg Szombathelyen.

Bringamosás, tisztálkodási lehetőség
A Tófürdő területén kulturált vizesblokk található, amelyet használhatunk. A vizesblokkban WC, öltöző
és zuhanyzó található. Kérjük, ügyeljetek a tisztaságra. Sáros cipővel ne menjetek be, sarat ne
hagyjatok magatok után. Kerékpármosó a kijelölt területen lesz.

Nevezési határidő
2017. szeptember 20. 24:00.
Nevezési díj
FN 18-20  70, Nyílt haladó 3000 Ft/nap
FN 15-17, Nyílt kezdő 1500 Ft/nap
FN 14, Családi 600 Ft/nap
Előnevezés nélküli helyszíni nevezés esetén 33,3% a felár.

Pályaadatok
Középtáv, szeptember 23.
Kategória

Légvonaltáv

M21E
W21E, M20, M40
M17, M50, W20, M21B OL
M60, W50, W40
M70, W60, W21B, W17
M14, W14, OS, Family

13,3
10,4
9,6
8,2
6,2
4,9

pontok
száma
17
16
14
15
12
8

szint

M

110
90
80
65
60
40

1:15e
1:15e
1:15e
1:15e
1:15e
1:15e

pontok
száma
25
20
19
15
11
12

szint

M

150
130
100
80
65
50

1:15e
1:15e
1:15e
1:15e
1:15e
1:15e

térképméret
A/4
A/4
A/4
A/4
A/4
A/4

Hosszútáv, szeptember 24.

Kategória

Légvonaltáv

M21E*
W21E, M20, M40
M17, M50, W20, M21B, OL
M60, W17, W40, W50
M70, W60, W21B
M14, W14, OS, Family

28,8
21,9
19,7
14,1
7,9
6,1

térképméret
A/3
A/3
A/3
A/3
A/4
A/4

*a térképet a verseny során háromszor kell megfordítani.

Eredményhirdetés
A 2. versenynap után kb. 14 órakor, a kétnapi összetett eredmény alapján a versenyközpontban.
Terep
Szombathely melletti parkerdő, enyhébb dombokkal és viszonylag lapos részekkel. A területen sűrű az
ösvény- és úthálózat. Fedettséget tekintve a terep nagy része erdős, néhány tisztással, de van nyílt
terület is. Kirándulóknak való infrastruktúra, padok, pihenőhelyek is előfordulnak. A versenyterület egy
része hétvégi házas terület.
A területen nem volt még MTBO rendezvény.
Tekintettel a közelmúlt esős időszakára, a területen sárra lehet számítani. Néhány nagy dózerút
nehezen járható, a kisebb ösvények csúsznak. A parkerdő területén (pl az 1. napi rajt és cél közelében)
intenzív erdőművelés zajlott a szeptemberben, néhány új, fakihordó út a verseny előtti héten is
keletkezhetett. A munkagépek nyomán saras nyomvályúk alakultak ki, amelyek a kerékpározást
nehezítik, az utak minősítése ezért ott változhatott.

Általános információk mindkét napra
A terep zártkerti részén, a nyaralóknál több olyan út is van, amelyet a tulajdonosok kapuval lezártak.
Ezek a kapuk hol nyitva vannak, ahol nem. Az egységesség kedvéért ezeket az utakat – ahová
egyébként ki is van írva, hogy magánterület -, lila cikkcakkal jelöltük. Ne használjátok ezeket, még
akkor sem, ha ki van nyitva a kapu, mert lehet, hogy a túloldal zárva lesz, és kutyák is szép számban
fordulnak elő.

A terület egy része felparcellázott, építési területnek előkészített mező. A mezőn csak a
narancssárgával jelölt részeken, a leendő utcák széles nyomvonalán lehet kerékpározni. A többi részen
nem nagyon lehet – ez a terepen azonnal nyilvánvaló lesz. Térképen így jelöltük:

Ahol a szántóföld szélén el lehet biciklizni, de csak halványan látszik út nyoma, oda berajzoltunk egy
nehezen tekerhető utat, jelezvén, hogy arra engedjük a kerékpározást. Ez lehet, hogy nagyon sáros
lesz.
Ahol halványsárgával van jelölve a fedettség (rough open land, durva nyílt terület), és az utak nem
érnek össze, ott tényleg nagyon küzdelmes az átjutás, nem ajánljuk (bokor, csalán, szeder vagy
mindhárom). Az utakról elvileg le lehet menni kerékpárral és gyalog is, de alapvetően nem érdemes az
erdő sűrűsége, meg a talaj egyenlőtlensége miatt.
Egyéb
A versenyközpont a Szombathelyi Tófürdő területén lesz, amelyet kizárólag a verseny miatt nyitnak ki
és csak a lekerített kommunális részeket használhatjuk (mosdók), de azokat éjjel is. A strand területére
bemenni éjszaka sem és viccből sem lehet! A területet kamerákkal figyelik, behatolás esetén azonnal
kihívják a rendőrséget – a következményeket az elkövetőnek kell vállalni, ezért a rendezőség
semmilyen felelősséget nem vállal.
A rendezvény Magyar és az Osztrák Tájfutó Szövetség versenyszabályzata szerint kerül megrendezésre.
A rendező egyesület semmilyen károkért nem vállal felelősséget, harmadik személyek felé sem.
Mindenki saját felelősségére indul!
Bukósisak használata minden résztvevő számára kötelező!
A verseny terepén a versenyig edzési tilalom van érvényben.

A verseny kis részen, főleg a hosszútáv közutat is érint, itt fokozott figyelmet kérünk. KRESZ és az
erdőtörvény előírásai betartandók.
A rendezvény lemondása esetén a felmerült költségekért sem a Tájfutó Szövetség, sem a rendező
egyesület nem vállal felelősséget.
A résztvevők kijelentik, hogy hozzájárulnak a versenyen készült fotók nyilvánosságra hozatalához,
valamint az eredmények interneten történő publikálásához.
Vendéglátás
A versenyhez kapcsolódóan közös étkezést nem tervezünk, a versenyközpont közelében sokféle
vendéglátóhely van, az 1. napi célban kisebb büfé üzemel (inkább italok, ropi, chips, csoki).
Kapcsolat
Miklós Mets +36 30 9640354, info@mtbo.hu

