Hegylakó Kupa*
3Sz/34. – 2012.
Edzőverseny-értesítő
Versenyközpont: Budapest, Rege park – A volt Panoráma szállóval szemben lévő parkolóban
A verseny időpontja: 2012. október 10. szerda
A verseny formája: Egynapos, nappali, egyéni, nem rangsoroló középtávú tájfutó verseny.
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Nevezés: A helyszínen 13 –17 óráig a célban, díja: 500 Ft, utánpótlás csoportoknak 10 fő felett –10%.
Előzetes nevezéseket szívesen fogadunk elektronikus levélben az oszlovics.adam@gmail.com címen, vagy a 06204189971-es
telefonszámon.
Tervezett „0” idő: 14:00, utolsó rajt 17:10, bontás 17:30-tól (napnyugta 18:06) Rajtolás folyamatosan, tetszés szerinti időben.
Térkép:
A4 formátumú, 1:5000 légifotó és A5 formátumú 1:3000/2m, ami 2012. márciusban készült.
A térképek gyorsnyomdában lesznek nyomtatva.
Pontmegnevezés a térképen lesz, pótszimbólt a környezetterhelés csökkentése végett nem tervezünk nyomtatni.
A4 lefűzős fólia korlátozott mennyiségben, a rajtban lesz található.
Időmérés: A versenyt a SPORTident rendszerrel bonyolítjuk, dugóka a helyszínen, 100 Ft-ért bérelhető, ám elvesztése esetén a
pótlásának díját kéretik megtéríteni. Amennyiben az SI doboz nem működik, a térkép szélére kell lyukasztani/zsírkrétázni és azt a
célban bemutatni.
Kategóriák: Pályánként férfi és női.
Előzetes pályaadatok: Hegyhát pálya: 2,9 km / 50 m / 12 ep. – 40 db (légifotós)
Golfpálya:
1,6 km / 25 m / 13 ep. – 60 db
Agancs pálya: 2,7 km / 40 m / 18 ep. – 80 db
A nevezési díj fejében minden pálya tetszőleges mennyiségben teljesíthető. A pályák egymástól különböző átmeneteket tartalmaznak.
Minden pályát külön dugókával legyetek szívesek futni! Ez azt jelenti, hogy a versenyző egy-egy új futás előtt kér/kap egy új dugókát
ingyen, a fent említett 100 Ft-os bérleti díjat csak az első pályáért fizeti az, aki egyáltalán nem hoz magával chipet.
Megközelítés:
BKV-val: 21, 21A buszokkal, valamint fogaskerekűvel, majd gyalogosan a versenyközpontig.
Autóval: ajánlott az Ordas út, vagy a Karthauzi utcán érkezni, mert sok az egyirányú utca. Parkolni a környező utcákban, a forgalmat
nem akadályozva legyetek szívesek!

Egyéb:
A befutó versenyzők frissítő gyanánt palackos vízzel enyhíthetik szomjukat. Poharat hozzatok magatokkal, mert műanyag,
eldobhatót a fent is említett környezetterhelési okból nem veszünk!
Terv szerint, a célban a készlet erejéig dobozos, fél literes sört is kaphattok, 200 Ft-ért.
Öltözősátor nem lesz, slusszkulcsokat megőrizzük.
Eredményhirdetést a helyszínen nem tartunk, eredménylisták az interneten lesznek közzétéve, a verseny után.
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul :-)
*Bővebben: a már nem Hegylakó végre Jedi lovag lett és végül megelőzte a 4-es metrót is Kupa
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