2012. évi Dél-alföldi Regionális
Normáltávú Egyéni Bajnokság (DARNEB)
tájékozódási futóverseny
A verseny időpontja: 2012. szeptember 2. (vasárnap)
A verseny helyszíne: Ásotthalom (tanulmányi erdő) (2011-ben helyesbített térképpel)
A verseny rendezője: Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztálya
A versenybíróság összetétele:
Elnök: Paskuj Mátyás
Titkár: Paskuj Rebeka
Pályakitűző: Révész Gábor
Ellenőrzőbíró: Bozsó Norbert
Rajt: Nyári Sándor
Cél: Révész Gábor
SI: Petrócki Ádám
A verseny meghatározása: Nyílt, nappali, normáltávú, egyéni egyfordulós, regionális
rangsoroló verseny
A verseny honlapja: http://www.tajfutas.maccabi.hu
Kategóriák: F/N 10D, 12C, 14B, 16B, 18B, 21B, 21BR, 40B, 50B, 60B, Nyílt
Gyermekverseny: nem minősítő szalagozott pálya több korcsoportban.
A versenybíróság fenntartja a jogát, hogy a nevezések ismeretében ésszerű kategória
összevonást hajtson végre.
A verseny díjazása: Valamennyi kategória I.-III. helyezettje érmet és tiszteletdíjat kap.
Gyermekversenyen minden induló ajándékot kap.
A verseny elektronikus pontérintési (SI) rendszerrel lesz megrendezve!
Kérjük nevezéskor megadni a dugókaszámokat!
Nevezési díj:

800 Ft/fő
F/N 10-14-ig 600 Ft/fő
Dugóka bérleti díja F/N 14 felett 200 Ft/fő
Gyermekversenyen nincs nevezési díj.

Nevezés: Az MTFSZ ENTRY rendszerén keresztül (kérjük elsősorban ezt használni), vagy:
e-mail: nevezes@maccabi.hu
Az e-mailen érkezett nevezéseket 2 napon belül visszaigazoljuk, ellenkező esetben kérjük
megismételni. Nevezéskor a következő adatokat kérjük megadni: egyesület, név, kategória,
születési dátum, SI-dugóka szám.
Posta: Paskuj Mátyás, 6726 Szeged, Hársfa u. 25/3.
Fax: + 36/62 468-875
Nevezési határidő: 2012. augusztus 27. (hétfő)
Sorsolás: 2012. augusztus 29. (szerda) elektronikusan történik.

Terep: Alföldi nyiladékhálós erdő, változatos futhatósággal, nagyrészt tiszta fenyvesekkel.
Pontmegnevezés: Szimbollal, pótszimbol és ragasztószalag, olló a rajtban található.
Találkozó időpontja: 10:00-ig.
Tervezett „0” idő: 11:00
Tervezett eredményhirdetés: 14:00
A verseny után minden versenyző ingyen belépőt kap az ásotthalmi strandra.
A verseny helyszínének megközelítése: Ásotthalom települést elérve jobbra kanyarodunk a
Kiss Ferenc körútra, majd a körúton haladva az Erdészeti iskolát elérve ismét jobbra
kanyarodunk a homokos útra. Az első alkalommal balra, majd utána jobbra kanyarodunk,
majd ismét balra, ahol egyenesen haladva érünk a cél helyre, ahol a parkoló is lesz.
Útirányjelző táblák segítik a célba jutást.
Menetrendszerinti autóbusszal is megközelíthető a verseny, mely 8 óra 30 perckor indul
Szegedről, a Mars térről.
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!
JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG!

