VERSENYÉRTESÍTŐ

II. Papp János Emlékverseny
Regionális Középtávú Egyéni
tájékozódási futóverseny
RENDEZŐSÉG
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó szakosztálya
A verseny fővédnöke
Sánta Gizella Ruzsa Község polgármestere

Fő támogatói:
Ruzsa Község Önkormányzata, Magyarvíz Kft,
Molnár Autóház Kft. Szeged
VERSENYBÍRÓSÁG
Elnök: Paskuj Mátyás
Pályakitűző: Forrai Gábor
Ellenőrzőbíró: Forrai Miklós
Titkár: Bozsó Norbert
Rajt: Baranyi Anikó
Cél: Apró Attila
SPORTident: Ambrus András
Gyermekverseny: Mihály Gyöngyi
Versenyorvos: Dr. Cserjés Andrea
A verseny időpontja: 2016. június 12. (vasárnap)
A verseny helyszíne: OÁZIS CAMPING Zsana I. körzet tanya 15.
A Zsana és Kiskunhalas közötti műútról kell letérni a jelzett helyen az Oázis kemping felé, majd egy
jól járható homokos úton kb. 2 km-t haladva érjük el a versenyközpontot (lásd térképvázlat).
A verseny meghatározása: Nyílt, nappali, középtávú, egyéni egyfordulós, regionális rangsoroló
verseny

https://drive.google.com/open?id=1LNkihpNzntBG4H-V5DGM9CNxFgw&usp=sharing

Parkolás: A céltól 150 m-re, ami magánterület! Kérünk mindenkit, hogy csak a kijelölt helyeken parkoljon
Jelentkezés (kizárólag a VK-ban): Június 12. vasárnap:
09:00–10:30 óráig.
A csapatvezetőknek átadjuk a versenyanyagot (a teljes részvételi költség befizetése után), amely
csak az előre igényelt szolgáltatásokat tartalmazza. Egyéni jelentkezésre nincs lehetőség, kizárólag
teljes egyesületi versenyanyagot adunk ki.
Új nevezés és módosítás csak az üres helyek erejéig lehetséges 2016.06.06. hétfő éjfélig, utána már
csak a helyszínen.
Nevezési díj:

F/N 21-65-ig 1000 Ft/fő
F/N 10-18-ig, nyílt 600 Ft/fő
Dugóka bérleti díja F/N 14 felett 300 Ft/fő
Gyermekversenyen nincs nevezési díj
A sorsolás időpontja utáni és a helyszínen történő változtatás, helyszíni nevezés (az üres helyekre)
300 Ft pótdíj ellenében (kivéve a Nyílt kategóriát).
Nevezési díj fizetése a helyszínen számla ellenében.
Az egyesületen kívüli és külföldi versenyzőktől dugóka bérlésekor egy fényképes igazolványt vagy
10 000 Ft letéti díjat kérünk letétbe átvételi elismervény ellenében.
Dugóka elvesztése esetén a dugóka árát meg kell téríteni.
Minden versenyző június 12-én 50%-os fürdőbelépőt válthat a kiskunmajsai Jonathermál
Gyógyfürdőbe. A versenyanyaggal együtt kapott karszalag jogosít a Fürdőbe való belépésre.
Megmaradt kategóriák: F12C, F14B, F16B, F21BR, F45B, F55B, F65B, N12C, N16B, N21BR,
N45B, N55B, N65B, NYÍLT
Cél-Rajt távolság: 100 m kék-fehér szalagozáson. Időrajt-Térképrajt távolság: 50 m.

Pontmegnevezés: Szimbollal, pótszimbol, ragasztószalag és olló a rajtban található.
Tervezett „0” idő: 11:00
Terep: Nyílt és félig nyílt homokbuckás területek, valamint zömében jól futható fenyves,
helyenként sűrűbb akác- és nyárfaerdők váltják egymást.

Térkép: 2013-16-ban helyesbített 1:10000 méretarányú, alapszintköz 2m. Mérete: 30,5 x 21,5 cm.
Ellenőrzőpont: Állványra szerelt szúróbélyegző és SI doboz, narancssárga-fehér bója.
Pontérintés igazolása: SPORTident elektronikus pontérintő rendszerrel. Az ellenőrzőpontokon
hagyományos lyukasztó is található (fehér állványokon függőlegesen), melyet akkor kell használni,
ha a SPORTident nem működne, ilyenkor a térkép szélére kell lyukasztani, és a célban ezt közölni
kell.
Eredményközlés
A verseny alatt nem tervezünk folyamatos papír alapú eredményközlést. A versenyközpontban online eredményközlő rendszert fogunk üzemeltetni. Azokon a WiFi-t használni tudó eszközökön,
amelyek rendelkeznek WEB böngészővel is, folyamatosan követni tudjátok az eredményeket. Az
eredmények ingyenes WiFi szolgáltatáson keresztül lesznek elérhetőek, mobil Internet használata
nem szükséges.
Technikai adatok: SSID: eredmeny (nyílt rendszer, jelszó nélkül lehet csatlakozni hozzá).
A böngészőbe a http://eredmeny.hu–t kell beírni. Itt a verseny egyszerűsített honlapját éritek el,
ahonnan egy kattintással el tudtok navigálni az on-line eredményekhez. Ki kell választani a kívánt
kategóriát, valamint be kell állítani a frissítés időközét (30 másodperc, 1 perc, 2 perc, vagy 5 perc).
Kérdés esetén szívesen segítenek a rendezők. A rendezvénysátorban elhelyezett projektorokon az
eredmények folyamatosan követhetőek lesznek azok számára is, akik nem rendelkeznek a WiFi-s
eszközökkel. Az eredményeket nyomtatva is megjelenítjük a versenyközpontban.
Gyerekverseny: 12:00-tól a cél melletti területen.
Tervezett eredményhirdetés: 13:00
A verseny díjazása: Valamennyi kategória I.-III. helyezettje érmet és tiszteletdíjat kap.
Gyermekversenyen minden induló ajándékot kap.

Az Emlékversenyt megelőző este ugyan ezen helyszínen kerül megrendezésre a
2016. évi Nyílt Éjszakai Országos Bajnokság.

Egyéb tudnivalók:
- A célba érkezéskor a térképet nem kell leadni.
- A terepen erdőművelés folyik, új irtások és fakihordó utak lehetnek.
- A célbaérkezők frissítőt kapnak.
- A célban BÜFÉ üzemel.
- A verseny területén nyílt láng használata tilos.
- A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült képek,
videofelvételek - ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában - nyomtatott és
elektronikus sajtóban, ezen belül az Interneten is közzétehetők.
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
- Eltévedés esetén a cél értesíthető 06-20-9521-022 telefonszámon.
- Fokozottan kérjük, vigyázzunk a természetre és környezetünkre.
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!
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JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG!
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