III. Körös-torok Kupa
Tájékozódási Futó verseny
Csongrád, 2018. szeptember 8. szombat

VERSENYÉRTESÍTŐ
Szeretettel köszöntjük a verseny valamennyi résztvevőjét!
RENDEZŐ:
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztálya
A verseny fővédnöke
Bedő Tamás Csongrád Város polgármestere
Támogatói:
Csongrád Város Önkormányzata, Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda,
Magyar Víz Kft, Mozi Menza, Bástya Hotel Makó, PusztaSolar Kft, Netion Kft
Zomko Kft, Héjja Testvérek Kft., Rádió 7
a verseny honlapja: http://www.tajfutas.maccabi.hu

VERSENYBÍRÓSÁG
Elnök: Paskuj Mátyás
Ellenőrzőbíró: Hetényi Ferenc
Pályakitűző: Dr. Szőri Kornél
Titkár: Paskuj Mátyásné
Rajt: Máriás Bence Dániel
SPORTident: Petróczki Ádám
Gyermekverseny: Mihály Gyöngyi
Versenyorvos: Dr. Cserjés Andrea
VERSENYFORMA: 2 fordulós rövidtávú regionális rangsoroló verseny.

Cél- versenyközpont:
Első futam: Csongrád Körös-torok üdülőtelep (VK: üdülőtelep körfogalom)
Második futam: Csongrád Belváros (VK: Bökény sor - Kis Tisza utca sarok)
Minkét futamon útirányjelző táblák segítik a célba jutást.
PARKOLÁS: Az első futamon a töltés melletti parkolóhelyen.
A második futamon szabad parkolás a városközpontban.

KATEGÓRIA-ÖSSZEVONÁSOK:
A rendezőség az alábbi kategóriákat vonta össze:
N10C => N12C, F10C => F12C, N14B => N16B, F16B => F18B
Akinek az összevonás nem felel meg kérem, mielőbb jelezze.
CÉL – RAJT TÁVOLSÁG: 1. futam: 700 méter
2. futam: 500 méter kék- fehér szalagozáson.
TERVEZETT „0” IDŐ: 1. futam: 10:00

2. futam: 14:00
JELENTKEZÉS: 2018. szeptember 8. szombaton 8.00 - 9.30 óráig a célban.
Új nevezés és módosítás csak az üres helyek erejéig lehetséges.
HELYSZÍNI NEVEZÉSI DÍJ: 1500 Ft/fő/futam
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: 2016-ban helyesbítve. 1- 2. futam 1:5000/1m IOF normák szerint.
TEREP: Üdülőterület, lakóterület, parkkal, belső udvarokkal.
ELLENŐRZŐPONT: Állványra szerelt szúróbélyegző és SI doboz, narancssárga-fehér bója.
VERSENYIDŐ: mindkét futamon 60 perc
Indítási időköz: 2 perc
NYÍLT kategóriában szabad indulás van 60 percig!
GYERMEKVERSENY: szombaton 11:00-tól az üdülőterületen.
DÍJAZÁS: Minden kategória 1–3. helyezettjei érem és tiszteletdíjazásban részesülnek a két
futam összetett eredménye alapján. Gyermekversenyen minden induló ajándékot kap.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2018. szeptember 8-án szombaton: 16:00-kor a 2. futam céljában.
SZÁLLÁS: Minden szállás Csongrád Körös-torok üdülő területen helyezkedik el. Pontos
információt a jelentkezéskor tudunk adni.
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 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.
- Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a versenyterületeken a Tiltott területen (528.1
olajzöld) ne haladjanak át, nincs engedélyünk az áthaladásra, ezért ennek megszegése kizárást
von maga után.

- A verseny ideje alatt minden versenyző 350 Ft-os belépővel látogathatja a Csongrádi
Gyógyfürdő és Uszodát. A kedvezményt a versenyirodán biztosított karszalag
felmutatásával tudjátok igénybe venni. Aki szeretne menni, az kérje a karszalagot a
versenyirodán.
- A Tiszában mindenki saját felelősségére fürödhet, a versenybíróság ezért felelősséget
nem vállal.
- 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 06-30/206-8535 telefonszámon.
- Fokozottan kérjük, vigyázzunk a természetre és környezetünkre.
- A célban, a parkoló területén, a terep bármely részén a rendezőség szigorúan tiltja a
dohányzást, tűzrakást és nyílt láng használatát.

Eredményes versenyzést kívánunk!
PÁLYAADATOK
Kategória

1. Futam

2. Futam

F12C

1,5 km / 10 ep

1,4 km / 12 ep

F14B

1,7 km / 9 ep

1,9 km / 15 ep

F18B

2,2 km / 14 ep

2,4 km / 17 ep

F21B

3,0 km / 17 ep

3,2 km / 22 ep

F35B

2,7 km / 15 ep

2,8 km / 19 ep

F45B

2,2 km / 14 ep

2,4 km / 17 ep

F55B

2,0 km / 13 ep

2,0 km / 17 ep

F65B

2,0 km / 13 ep

2,0 km / 17 ep

N12C

1,5 km / 10 ep

1,4 km / 12 ep

N16B

1,7 km / 9 ep

1,9 km / 15 ep

N18B

2,4 km / 17 ep

2,6 km / 18 ep

N21B

2,7 km / 15 ep

2,8 km / 19 ep

N35B

2,4 km / 17 ep

2,6 km / 18 ep

N45B

2,0 km / 13 ep

2,0 km / 17 ep

N55B

1,8 km / 12 ep

1,9 km / 15 ep

N65B

1,8 km / 12 ep

1,9 km / 15 ep

Nyílt

1,6 km / 9 ep

1,7 km / 12 ep

TÁMOGATÓINK

