Budapest hosszú távú bajnoksága
és
Hegyvidék Kupa

2010. március 20.
Versenyértesítő
A Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztálya szeretettel köszönti a benevezett versenyzőket és a kísérőiket a
2010. évi Budapest-bajnokságon és Hegyvidék Kupán.
Versenybíróság:

Elnök: Borosznoki László
Pályakitűzők: Kisvölcsey Ákos, Zsebeházy István
Titkár: Borosznoki Zita
Ellenőrzőbíró: Vajda Zsolt
Csillebérc, KFKI sporttelep

Versenyközpont,
cél:
A verseny
2010. márc. 20. (szombat)
időpontja:
A verseny formája: egynapos, regionális rangsoroló, nappali, hosszú távú (Budapest-bajnokság), ill. középtávú (Hegyvidék
kupa), egyéni tájfutó verseny.
Jelentkezés:
20-án 9:30-ig a célban.
Helyszíni nevezés, módosítás a nyílt kategóriák kivételével csak az üres helyekre.
„0”-idő:
Cél-rajt távolság:

9 óra
100 m

Térkép:

2010-ben helyesbített Kakukk-hegy (Hegyvidék kupa és Bp.-bajnokság), illetve 2003-as Csillebérc –
János-hegy (Bp.-bajnokság); A4-es méretű, vízálló tintasugaras nyomtatóval nyomtatva.
Az F21A és az F35A kategóriákban térképcsere: a rajtban mindkét térképet odaadjuk. A pálya első része
a Kakukk-hegy 1:10 000-es, a második része a Csillebérc–János-hegy 1:15 000-es méretarányú
térképen halad.
A cél közelében intenzív erdőművelés folyik. A rengeteg új fakihordó út közül a térkép a
hosszabb, jobban követhetőket ábrázolja a márc. 17-i állapot szerint, egységesen a keskeny
nyiladék jelével. A keletkező farakásokat nem jelöltük.

Időmérés:

Nyílt kategóriák:

Szimbólok a térképre nyomtatva, pótszimból a rajtban található.
A versenyen a SPORTident rendszert használjuk; dugóka a helyszínen bérelhető, bérleti díja 200 Ft/fő
dugókánként. Amennyiben az SI doboz nem működik, a térkép szélére kell lyukasztani, és a lyukasztást
a célban bemutatni.
A nyílt kategóriába a helyszínen is lehet nevezni változatlan áron: 500 Ft/fő. Az időméréshez itt is az SI-t
használjuk. A pályákat a rajtban, saját időből a versenyzők maguknak rajzolják be.

Eredményhirdetés: 12:30-tól a célban. A kategóriák 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. Nyílt kategóriában nem
tervezünk eredményhirdetést.
Megközelíthetőség: személygépkocsival, illetve a 90-es autóbusszal a végállomásig.
Egyéb:

Az F21A és F35A kategóriákban frissítőpont kb. 8 km-nél, önellátóan az ellenőrzőponton elhelyezett
félliteres ásványvizes palackokból. Kérjük csak egy üveggel igyatok, és az üres palackot a pontnál
hagyjátok!
Parkolni a KRESZ előírásait betartva a környéken lehet.
A versenyközpontban öltözési lehetőséget biztosítunk.
Kutyával a terepre kimenni szigorúan tilos!
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul.
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk.
Hegyvidék SE - MOM tájfutó szakosztály

