IV. Földeák – Hagymatikum Kupa
Földeák – Makó, 2017. március 11–12.
szombat – vasárnap

VERSENYÉRTESÍTŐ
Szeretettel köszöntjük a verseny valamennyi résztvevőjét!
RENDEZŐ:
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztálya
A verseny fővédnöke
Czirbus Gábor Makó Város alpolgármestere
A verseny védnöke
Hajnal Gábor Földeák Község polgármestere
Gergely Gábor Hagymatikum fürdő ügyvezető igazgatója
Támogatói:
Makó Város Önkormányzata, Makói Gyógyfürdő Kft,
Földeák Község Önkormányzata, Művelődési Ház Földeák, Agro-Földeák Kft,
DALERD Zrt, Givaudan Hungary Kft, DUOCOR Bt, DECATHLON–Szeged, Hanki-Ker Kft,
HOVEFA Bt, Bástya Hotel Makó, Glorius Hotel Makó, Bartal Trans Kft, PusztaSolar Kft,
Netion Kft, Sertéshús Termelő Kft, Wéber&Wéber Kft, Pharmacia Bt, Gyöngy Cukrászda,
Cerka Írószer, Rádió7, Promenad.hu, Maros Kalandpart, ESC Kft, Béni Attila Ev, Pál Ferenc Ev
A verseny honlapja: http://www.tajfutas.maccabi.hu

VERSENYBÍRÓSÁG
Elnök: Paskuj Mátyás
Ellenőrzőbíró: Hetényi Péter
Pályakitűző: Szőri Kornél
Titkár: Paskuj Mátyásné
Rajt: Máriás Bence Dániel
SPORTident: Ambrus András
Gyermekverseny: Takács Kitti
Fotó-Video: Blidár Tamás
Versenyorvos: Dr. Cserjés Andrea

VERSENYFORMA: 4 fordulós rövidtávú regionális rangsoroló verseny.

Cél - versenyközpont:
1. nap első futam: Hódmezővásárhelyt Makóval összekötő 4415-ös út 16–17 km között kell letérni.
Útirányjelző táblák segítik a célba jutást. É 46.32743 K 20.47437
1. nap második futam: Földeák Szent László tér É 46.31933 K 20.4924
2. nap első futam: Makó, Maros Kalandpart É 46.19796 K 2047335
2. nap második futam: Makó, Makovecz tér, Hagymatikum fürdőnél É 46.21587 K 20.47302

Menetrendszerinti autóbusszal megközelíthető a verseny, szombaton 8 óra 21 perckor indul Szegedről, a
Mars térről Szentes felé, majd Hódmezővásárhelyen átszállás a Makó felé induló járatra. Vasárnap 8 óra 30
perckor indul Szegedről Makóra a Mars térről.
PARKOLÁS:
A cél mellett, kijelölt parkolóhelyeken. Kérjük a parkoltatók utasításait betartani.
KATEGÓRIA-ÖSSZEVONÁSOK:
A rendezőség az alábbi kategóriákat vonta össze:
F10C => F12C, F10DK => NYÍLT, F21BR => F21B, N10C => N12C, N10DK => NYÍLT, N21BR => N21B
Akinek az összevonás nem felel meg kérem, mielőbb jelezze.
CÉL – RAJT TÁVOLSÁG: 1. futam: 800 méter
2. futam: 1000 méter
3. futam: 300 méter
4. futam: 400 méter kék- fehér szalagozáson.
TERVEZETT „0” IDŐ:

1-3 futam: 10:00
2-4 futam: 14:00

JELENTKEZÉS: 2017. március 11. szombat: 8.00 - 9.30 óráig a célban. Új nevezés és módosítás csak
az üres helyek erejéig lehetséges.
HELYSZÍNI NEVEZÉSI DÍJ: 1000 Ft/fő
F/N 10-14-ig 800 Ft/fő
Dugóka bérleti díja F/N 14 felett 300 Ft/fő
Gyermekversenyen nincs nevezési díj.
TÉRKÉP: 2014-16-ban helyesbítve. 1 futam 1:7500/1m, 2-3-4. futam 1:5000/1m IOF normák szerint.
TEREP: Alföldi terep, változatos fedettséggel, lakóterület, parkkal, belső udvarokkal.
ELLENŐRZŐPONT: Állványra szerelt szúróbélyegző és SI doboz, narancssárga-fehér bója.
VERSENYIDŐ: minden futamon 60 perc
Indítási időköz: 2 perc
GYERMEKVERSENY: szombaton 13:00-tól Földeákon a Szent László téren a Művelődési Ház mellett,
vasárnap 13:00 óráról a Fürdő előtti területen.
DÍJAZÁS: Minden kategória 1–3. helyezettjei érem és tiszteletdíjazásban részesülnek a négy futam összetett
eredménye alapján. Gyermekversenyen minden induló ajándékot kap.

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2017. március 12. vasárnap: 16:00-kor Makón a Hagymatikum Fürdőnél.
SZÁLLÁS: Pulitzer József Kollégium és tornaterem: Makó, Posta u. 4-6.
A szállást szombaton 16 órától lehet elfoglalni.
A szállást vasárnap 9 óráig kérjük elhagyni.
EGYÉB TUDNIVALÓK:
- A pontérintés SI rendszerrel történik. Amennyiben az SI doboz nem működik, a térképre kell lyukasztani a
szúróbélyegzővel.
- Pontmegnevezés a térképen. Pótszimból a rajtban.
- A célba érkezéskor a térképet nem kell leadni.
- Az első futam terepén vadgazdálkodás és erdőművelés folyik, új irtások és fakihordó utak lehetnek.
Az 1. futam terepén a Száraz-érben jelentős, kb. fél méter mély víz van. Az átgázolást ellenőrzés hiányában nem
tiltjuk, de nem javasoljuk!
A 2. és 4. futam térképei sprint jelkulccsal (ISSOM) készültek. Egyes jelek (az olíva zölddel, „négyes zölddel”
jelölt területek, illetve az áthatolhatatlan kerítés, és kőfal) átjárási tiltást is jelentenek, ezeken átmenni tilos!
A 2. futamon az F/N 12C és a nyílt kategóriák kivételével minden kategória pályája egy kordonszalagból
felépített labirintust tartalmaz, melynek 1:500-as méretarányú térképe, a versenytérképen a labirintus közelében
helyezkedik el. A labirintus teljesítése kötelező! A labirintus a normál tájfutó pályát megszakítja (a térképen
önálló, elkülönülő nyomatként jelentkezik). A labirintus teljesítése után a normál tájfutó pálya folytatódik. A
labirintus pontjai a pálya többi pontjainak sorszámozásához illeszkednek. A labirintus belső pontjait a szimból
sorszámukkal és kódjukkal tartalmazza, de pontmegnevezésük nem lesz feltüntetve. A sorszámuk és kódjuk az
alaprajzra lesz nyomtatva. A labirintus minden - a versenyző térképére berajzolt- pontját, a megfelelő
sorrendben teljesíteni kell. A labirintust alkotó kordon alatt átbújni, fölötte átugrani, rajta átnyúlva pontot fogni
szigorúan tilos! Ennek betartását versenybíróink ellenőrzik, a szabályszegőket kizárjuk a versenyből. Esetleges
torlódás esetén viselkedjünk sportszerűen!
A 4. futamon az F/N 12C, N14B, N65B és a nyílt kategóriák kivételével minden kategória pályája
tartalmazni fog szabad pontfogású terület(ek)et, ahol minden versenyző eldöntheti milyen sorrendben
fogja meg a pontokat, a területen belül feltüntetett összes pont érintése kötelező. Ezen részen a pontok
mellett a kódjuk, a kereten kívül a sorszámuk, a szimbólban pedig a pontok kódjuk növekvő
sorrendjében szerepelnek. Lásd a mellékelt példát:

A városi versenyeken kérjük a KRESZ szabályait betartani és az utakon való áthaladáskor körültekintőnek
lenni.
- A célba érkezők frissítőt kapnak. Öltözési és mosdási lehetőség a cél területén nincs.
- A jelentkezéskor minden versenyző ingyen belépőt kap a makói Hagymatikum Gyógyfürdőbe
szombaton 15 órától éjfélig, majd vasárnap egész nap.
Aki már péntek este szeretne, menni a fürdőbe azt kérjük előre jelezni.

- A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült képek, video felvételek
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 20/952-1022 telefonszámon.
- Fokozottan kérjük, vigyázzunk a természetre, a környezetünkre, a virágágyásokat ne tapossátok le.
- A célban, a parkoló területén, a terep bármely részén a rendezőség és az erdészet is szigorúan tiltja a
dohányzást, tűzrakást és nyílt láng használatát.
2017. március 12-én vasárnap 13 órai kezdettel zsinagóga látogatást szervezünk Makón.
A zsinagóga mindösszesen 400 méterre található a Hagymatikum fürdőtől a Vorhand Rabbi tér 3-ban.
Várunk mindenkit sok szeretettel.

Eredményes versenyzést kívánunk!
Rendezőség

PÁLYAADATOK
Kategória

1. Futam

2. Futam

3. Futam

4. Futam

F12C

1,6 km / 7 ep

1,6 km / 11 ep

1,5 km / 9 ep

1,5 km / 9 ep

F14B

2,2 km / 9 ep

2,2 km / 13 ep

2,0 km / 12 ep

2,1 km / 13 ep

F16B

2,6 km / 11 ep

2,5 km / 17 ep

2,4 km / 15 ep

2,5 km / 14 ep

F18B

2,9 km / 11 ep

3,0 km / 17 ep

2,8 km / 17 ep

2,9 km / 18 ep

F21B

3,4 km / 13 ep

3,3 km / 19 ep

3,3 km /20 ep

3,4 km /27 ep

F35B

2,9 km / 11 ep

3,0 km / 17 ep

2,8 km / 17 ep

2,9 km / 18 ep

F45B

2,6 km / 11 ep

2,5 km / 17 ep

2,4 km / 15 ep

2,5 km / 14 ep

F55B

2,3 km / 8 ep

2,3 km / 14 ep

2,1 km / 14 ep

1,9 km / 16 ep

F65B

1,8 km / 7 ep

2,0 km / 11 ep

1,7 km / 13 ep

1,7 km / 12 ep

N12C

1,6 km / 7 ep

1,6 km / 11 ep

1,5 km / 9 ep

1,5 km / 9 ep

N14B

1,7 km / 8 ep

1,7 km / 12 ep

1,6 km / 12 ep

1,7 km / 11 ep

N16B

2,2 km / 9 ep

2,2 km / 13 ep

2,0 km / 12 ep

2,1 km / 13 ep

N18B

2,7 km / 11 ep

2,7 km / 15 ep

2,7 km / 17 ep

2,7 km / 19 ep

N21B

2,9 km / 11 ep

3,0 km / 17 ep

2,8 km / 17 ep

2,9 km / 18 ep

N35B

2,7 km / 11 ep

2,7 km / 15 ep

2,7 km / 17 ep

2,7 km / 19 ep

N45B

2,3 km / 8 ep

2,3 km / 14 ep

2,1 km / 14 ep

1,9 km / 16 ep

N55B

1,8 km / 7 ep

2,0 km / 11 ep

1,7 km / 13 ep

1,7 km / 12 ep

N65B

1,7 km / 8 ep

1,7 km / 12 ep

1,6 km / 12 ep

1,7 km / 11 ep

Nyílt

1,5 km / 7 ep

1,6 km / 9 ep

1,6 km / 8 ep

1,5 km / 9 ep

