MOM Kupa és Budapesti csapatbajnokság
tájfutóverseny
2011. szeptember 17-18.
Versenyértesítő
A Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztálya szeretettel köszönti a benevezett
versenyzőket és kísérőiket a 2011. évi MOM Kupán.
Versenybíróság:

Elnök: Borosznoki László
Pályakitűzők: Kisvölcsey Ákos, Zsebeházy István
Ellenőrzőbíró: Vajda Zsolt
A verseny időpontja: 2011. szeptember 17-18.
A verseny formája:
kétnapos, nappali, egyéni, rangsoroló, 1. nap normáltávú, 2. nap középtávú verseny. A
második nap egyben Budapest csapatbajnoksága is.
Versenyközpont:
Piliscsaba, Kopár csárda
Megközelítés:
Személygépkocsival:
A 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között a 23-as kilométernél levő Kopár csárdáig
kell jönni.
Tömegközlekedéssel:
Volánbusszal Pilisvörösvár, Kopár csárda megálló.
Jelentkezés:
17-én 9.00–10.30-ig, 18-án 8.30–9.30-ig a célban.
Helyszíni nevezés, módosítás a nyílt kategóriák kivételével csak az üres helyekre.
„0”-idő:
1. nap: 11.00
2. nap: 10.00
Cél-rajt távolság:
1. nap: 1200 m / 70 m szint (a végén meredek);
2. nap: 1000 m / 30 m szint, mindkét nap kék szalagozással.
Térkép:
1:10 000 / 5m méretarányú, 2011-ben helyesbített térkép. A nyomdai előállítású térképre a
pályákat és a szimbolt tintasugaras nyomtatóval nyomtatjuk. A térképek nem fóliázottak,
fólia és pótszimbol a rajtban kapható.
Időmérés:
A versenyen a SPORTident rendszert használjuk; dugóka a helyszínen bérelhető, bérleti
díja 200 Ft/fő/nap dugókánként. Amennyiben az SI doboz nem működik, a térkép szélére
kell lyukasztani, és a lyukasztást a célban bemutatni.
Nyílt kategóriák:
A versenyen két nyíltat, kezdőt és technikásat rendezünk, melyre a helyszínen is lehet
nevezni; nevezési díj: 800 Ft/fő/nap. A pályákat a versenyzők saját időből, maguknak
rajzolják be. Az időméréshez itt is az SI-t használjuk. Eredményhirdetést nem tartunk.
Gyermekverseny:
Mindkét napon a cél közelében.
Budapesti
A vasárnapi Budapesti csapatbajnokság kategóriái: F/N 14, 18, 21, 40, 55. Ezen a napon
csapatbajnokság:
ugyanazt a pályát futja a 12-14, a 16-18, a 20-21AB-35, a 40-45-50, illetve az 55-60-65-ös
korosztály, minden esetben a rövidebbekhez igazított pályákon. Így lehetőség van arra,
hogy pl. az F14-es csapat tagja(i) a MOM kupán F12-ben szerepeljenek.
A csapatösszeállításokat előre meg kell adni! Kérjük, hogy aki a nevezéssel együtt ezt nem
tette meg, az szombaton 14.00-ig adja le a célban.
A csapatbajnokságon résztvevőknek a vasárnapi célban kétszer is ki kell olvastatniuk a
dugókájukat!
Eredményhirdetés:
Vasárnap 13.30-kor a célban.
Díjazás:
A Budapesti csapatbajnokságon az 1–3. helyezett csapat, a MOM kupán a két nap
összetett eredményei alapján az 1–3. helyezett éremdíjazásban részesül.

Egyéb:


A kevés nevező miatt a következő kategóriákat vontuk össze: F20, F21B, F35 -> F21A,
N20, N21A, N35 -> N21B, N45 -> N40, F55 -> F50 és N55 -> N50.



Parkolni a Kopár csárdán parkolójában, a vendéglőn túl a versenyközpont felé a kijelölt
helyen, a rendezők utasításait betartva szabad.



A versenyközpontban öltözési lehetőséget biztosítunk.




Az első napi rajt közelében erdőművelési munkák miatt a fedettség helyenként kissé
megváltozott, és új fakihordó utak keletkeztek, melyeket a térkép nem ábrázol.
A befutó versenyzők frissítőt kapnak. A vk-ban büfé üzemel.



Kutyával a terepre kimenni szigorúan tilos!



Kérjük, használjátok a kihelyezett toaletteket.



Eltévedt versenyzők D-i irányban haladva juthatnak a 10-es főútra. Kérjük, hogy a
versenyközpontban jelentkezzenek! A vk értesíthető a 06-20-924-8859
mobiltelefonszámon.



A versenyen mindenki saját felelősségére indul.

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk.
Hegyvidék SE – MOM tájfutó szakosztály

