VERSENYÉRTESÍTŐ
A verseny időpontja:

Gyula 2018. szeptember 1-2. (szombat-vasárnap)
Szeretettel köszönjük a verseny valamennyi résztvevőjét!
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Gyula Város alpolgármestere
Kun Miklós
Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetői igazgató
A verseny fő támogatói:
Gyula Város Önkormányzata
Gyulai Várfürdő Kft.
Gyulasport Nonprofit Kft.

I. Gyulai Várfürdő Kupa

A rendezőség összetétele:
Elnök: Paskuj Mátyás
Titkár: Paskuj Mátyásné
Pályakitűző: Dr. Szőri Kornél
Ellenőrzőbíró: Hetényi Péter
Rajt: Máriás Bence Dániel
A verseny meghatározása: Nyílt, nappali, rövidtávú, középtávú egyéni háromfordulós, regionális rangsoroló verseny
Találkozó, jelentkezés időpontja:
1. nap: 9:30-ig – Gyula Várkert játszótér: GPS: 46.646390, 21.289029

2. nap: 9:30-ig – Gyula Prohászka Zsolt sportcsarnok
Parkolás: Parkolás Gyula város utcáin.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Gyula belvárosában szombati napon fizetős a parkolás.
Javasoljuk, hogy a Tiborc utca Akácos utca utáni részén keressetek parkolót, ott már
nem fizető zóna van, és a verseny központtól mindösszesen 200 méterre van.
Kategória- összevonások:
A rendezőség az alábbi kategóriákat vonta össze:
N10C => N12C, F10C => F12C, N14B => N16B, F14B => F16B,
N18B => N21B, N35B => N21B
Akinek az összevonás nem felel meg kérem, mielőbb jelezze.
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Megmaradt kategóriák: F12C, N12C, F16B, N16B, F18B, F21B, N21B, F35B,
N45B, F55B, N55B, F 65B, N65B, NYÍLT
Új nevezés és módosítás csak az üres helyek erejéig lehetséges.
Cél – rajt távolság: 1. futam: 550 méter
2. futam: 1400 méter, kihelyezett cél-versenyközpont: 350 méter
3. futam: 550 méter kék- fehér szalagozáson.
Tervezett „0” idő: 1 és 3. futam: 10:00 óra
2. futam: 14:00 óra
Helyszíni nevezési díj: 1500 Ft/fő/futam
NYÍLT, F/N 10-18-ig: 1000 Ft/fő/futam
Dugóka bérleti díja F/N 14 felett 300 Ft/fő/futam
Gyermekversenyen nincs nevezési díj.
Térkép: 2017-ben helyesbítve. 1- 2-3. futam 1:4000/1m IOF normák szerint.
Terep: Tipikus városi környezet, eltérő beépítettséggel, változó sűrűségű úthálózattal, helyenként nagy parkokkal és játszóterekkel. Nagyrészt szilárd burkolattal.
Ellenőrzőpont: Állványra szerelt szúróbélyegző és SI doboz, narancssárga-fehér
bója.
Versenyidő: 1-2. futamon 60 perc, 3 futamon 90 perc
Indítási időköz: 2 perc
NYÍLT kategóriában szabad indulás van 60 percig!
Gyermekverseny: szombaton 12:00-tól, vasárnap 11:00 órától a cél közelében.
Díjazás: Minden kategória 1–3. helyezettjei érem és tiszteletdíjazásban
részesülnek a három futam összetett eredménye alapján. Gyermekversenyen
minden induló ajándékot kap.
Eredményhirdetés: 2018. szeptember 2-án vasárnap: 12:30-kor a célban.
Szállás: az 5. sz Általános Iskola és Sportiskola tornatermében lesz. Címe 5700
Gyula Nürnbergi utca 2. A bejárat, ahol a versenyzők be tudnak menni, nem a Nürnbergi utca felől lesz, hanem az épület túlsó oldalán, ami a Budapest körút felől van.
Az épületet meg kell kerülniük a versenyzőknek.
A kapu GPS koordinátája: 46.648820, 21.263094
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A verseny honlapja: http://www.tajfutas.maccabi.hu
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 ellenőrzőpontok bizonyos helyeken nagyon közel vannak egymáshoz (de 30
méternél közelebb a Versenyszabályzat előírásai szerint csak nem azonos típusú
objektum esetén), emiatt fokozottan ügyeljetek a kódok ellenőrzésére!
A városi versenyeken kérjük a KRESZ szabályait betartani és az utakon való
áthaladáskor körültekintőnek lenni.
- A célba érkezők ásványvizet kapnak.
- Öltözési és mosdási lehetőség a cél területén nincs.
- 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 közétehetők.
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
- Gyulán a közkifolyók vizének arzén tartalma az EU-s határérték ötszöröse (így a
pályán találhatóak is), míg a közkutak vize megfelel az EU előírásainak.
- Eltévedés esetén a cél értesíthető 06-30/206-8535 telefonszámon.
- Fokozottan kérjük, vigyázzunk a természetre és környezetünkre.
- A célban, a parkolók területén, a terep bármely részén a rendezőség szigorúan
tiltja a dohányzást, tűzrakást és nyílt láng használatát.
Fürdőbelépővel kapcsolatos tudnivalók:
- A verseny ideje alatt minden versenyzők 50%-os belépővel látogathatja a Gyulai
Várfürdőt. A kedvezményt a versenyirodán biztosított karszalag felmutatásával tudjátok
igénybe venni. Aki szeretne menni, az kérje a karszalagot a versenyirodán.
- A versenyzők lehetőség szerint 18 óráig lépjenek be a fürdőbe, és a jegyváltásnál jelezzék, hogy
futók, és maradnák az éjszakai fürdőre is. Erre a kasszások fel lesznek készítve a téli főbejáratnál.
- Aki nem tud ebben az időben bemenni, arra kell készülnie, hogy 19 és 20 óra között a pénztár nem
üzemel, mert az üzemzárás miatt 19 órától nem adhatnak ki jegyet. Ebben az esetben meg kell várni
a 20 órát, és akkor nyit ki újra a kassza.
- Szombaton este 20 óráig a vendégek bármely medencét használhatják a strand és gyógyfürdő terültén, csak a z Aqua Palotába szükséges külön belépő. Este 20 óra után a fürdő átáll az éjszakai
üzemjavításra, így 20 óra után a Polip medence, mint gyógyvíz medence áll a rendelkezésünkre,
illetve a Kupolás részen az élménymedence, és a Castello Welness és Szaunapark.
- Az este 20 óra után több medence fog leeresztésre, illetve víztisztításra kerülni, ezért az üzemeltetés kéri, hogy a vendégek az elkerített medencéket, illetve a várfürdő parkját ne használják.
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- Kérjük a versenyzőket, hogy kövessék figyelemmel az éjszakai üzemeltetés instrukcióit, illetve a
fent felsorolt részlegeket használják csak 20 óra után, hogy elkerüljünk minden balesetet, ami az
üzemeltetési munkálatokkal járhat. Külön kísérjük figyelemmel azt, hogy miután a vendégek üzemzárás után is a fürdő területén maradhatnak, és ezt az ÁNTSZ szerveivel egyeztetni kellett, csak
ezekre a területekre kaptuk meg az engedélyt, melynek megsértése akár súlyos ÁNTSZ bírságot is
vonhat maga után.
- Vasárnap az este 20 órás zárásig a versenyzők szintén kedvezményes belépőre jogosultak, és az
Aqua Palota kivételével korlátozás nélkül használhatják az összes medencét a strand és gyógyfürdő
területén.
- Este 19.30 kor a vendégeket ki küldik a fürdő területéről. A karszalaggal rendelkező versenyzőknek megegyezés alapján nem kell a fürdő területét elhagyni, de lehetséges, hogy meg kérnek mindenkit, hogy pár percre fáradjanak át a pihenő helységekbe, még az üzemeltetés elvégzi az éjszakai
átállást. Az üzemeltetési vezető tud arról, hogy a versenyzők bent maradnak, de nem biztos, hogy az
összes éjszakai műszakost sikerül addig értesíteni. Amennyiben valakit mégis ki akarnak küldeni a
fürdő területéről, akkor jelezze, hogy tájfutó, és engedéllyel tartózkodik bent.
Büfé: Szombati napon a büfére mindenkinek a Rondella teraszt javasolom, 2 perc séta a verseny
központtól, jeleztem nekik, hogy kicsit megnőhet a forgalmuk, elvileg készülnek rá. Étkezésre a
Várkert Éttermet javasolom, szintén 2 perc a vk-tól, hétvégén is van menü.
Vasárnap büfé a sportcsarnokban lesz biztosítva, beszéltem a büféssel, szendvicsekkel, ásványvizekkel és üdítőkkel felkészül.
Vasárnap délután a fürdőbe kedvezményesen be lehet lépni, mindenkinek javasolom. Itt meg is tudnak ebédelni, a Hullám Éttermet javasolom mindenkinek a nyitott részen az Aqua Palota sarkánál, a
Várfürdő saját étterme, árban a legkedvezőbb a strand területén.

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG!
PÁLYAADATOK:
Kategória

1. futam

2. futam

3. futam

F21B

3,1 km / 23 ep

2,9 km / 23 ep

4,7 km / 27 ep

N21B, F18B, F35B

2,9 km / 19 ep

2,5 km / 19 ep

4,2 km / 23 ep

F16B

2,4 km / 16 ep

2,1 km / 18 ep

3,5 km / 19 ep

N45, F55

2,0 km / 16 ep

1,9 km / 15 ep

2,9 km / 19 ep

N55B, F65B

1,7 km / 14 ep

1,7 km / 14 ep

2,6 km / 16 ep

N16B, N65B

1.6 km / 12 ep

1,6 km / 12 ep

2,4 km / 14 ep

N12C, F12C

1,4 km / 11 ep

1,5 km / 8 ep

2,3 km / 14 ep

Nyílt

1,6 km / 11 ep

1,7 km / 10 ep

2,4 km / 14 ep
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