Versenykiírás
A Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztálya szeretettel várja a tisztelt tájfutó sporttársakat a

MOM kupán
2015. november 22-én.
Meghatározás:

egynapos, regionális rangsoroló, nappali, középtávú tájfutó verseny, egyben
Budapest utánpótlás-csapatbajnoksága.

Rendező:

Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztály

Versenybíróság:

Elnök: Borosznoki László
Pályakitűző: Kisvölcsey Ákos
Ellenőrzőbíró: Vajda Zsolt

Helyszín:

Csillebérc, Piktortéglaüregek

Tervezett 0-idő:

11 óra

Terep, térkép:

Közepes sűrűségű lomberdő, helyenként kisebb gallyazással, a terület alsó részén a
piktortégla-bányászat felhagyott nyomaival: sok gödörrel, árokkal, kis dombbal és
barlangokkal. A térkép 1:7500 / 5 m méretarányú, 2015 novemberében felülvizsgált,
új résszel kiegészített, vízálló Pretex papírra digitális ofszet technológiával
nyomtatva.

Kategóriák:

F/N 12C, 14B, 16B, 18B, 21B, 40, 50, 60, 70
Nyílt könnyű, Nyílt technikás
Kevés nevező esetén kategóriákat vonunk össze!

Nevezés:

Nevezni az egyesület, kategória, név, nyilvántartási szám, SI-szám megadásával az
alábbi módokon lehet:
 On-line az ENTRY-n keresztül http://nevezes.mtfsz.hu/
 e-mailben a nevezes@mom-o.hu címen;
 írásban (csak kivételes esetben): Borosznoki László, 1126 Budapest, Hollósy S.
u. 20.
Az e-mailen érkezett nevezéseket visszaigazoljuk – ha a küldést követő második
munkanap végéig nem érkezik visszaigazolás, kérjük a nevezést megismételni.

Nevezési határidő:

2015. november 16.
A lebonyolítás formája (farsta) miatt határidő utáni nevezést csak az üres helyekre
tudunk elfogadni!

Nevezési díj:

F/N 12C, Nyílt könnyű: 600 Ft/fő, a többi kategória: 1000 Ft/fő; határidő után a nyílt
kivételével 400 Ft (F/N 12C 200 Ft) pótdíj.

Lebonyolítás:

A versenyt (az F/N 12C és a nyílt kategóriák kivételével) tömegrajtos formában
rendezzük meg; a pályák farstázva lesznek, így az egyes versenyzők nem teljesen
ugyanazt a pályát teljesítik.
A verseny egyben Budapest utánpótlás-csapatbajnoksága: az F/N 12-18-as
kategóriák első tíz helyezettje kap 10-9-8-…-1 pontot. Kevesebb induló esetén a
győztes a létszámnak megfelelő pontot kap; pl. 6 induló esetében 6-5-4-…-1 pontot
szereznek a pályát érvényesen teljesítők. A végeredményt a klubonkénti
összpontszám adja.

Előzetes
pályaadatok:

F/N 12C, nyílt kezdő: 1,8 km / 30 m / 6 ep.
F/N 14B, 16B, 18B, 21B, 40, 50, 60, 70: 3,2 km / 100 m / 17 ep.
Nyílt technikás: 3,2 km / 100 m / 16 ep.

Pontérintés:

A versenyt az SI rendszerrel bonyolítjuk le, a dugóka bérleti díja 300.- Ft.

Díjazás:

Az 1–3. helyezettek érem-, illetve oklevéldíjazásban részesülnek. Nyíltban nem
tartunk eredményhirdetést.

Megközelítés:

Gépkocsival, illetve a 21-es busszal a Csillebérc, KFKI végállomásánál.

Egyéb:

További információk: http://www.mom-o.hu, e-mail: nevezes@mom-o.hu
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.

Budapest, 2015. november 2.

