Nyílt Normáltávú Országos Egyéni
Bajnokság
és

Nyílt Országos
Egyesületi Váltóbajnokság

Versenykiírás

Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztály

Program
2015. október 17. Nyílt Normáltávú Országos Egyéni Bajnokság (ONEB): nappali,
egyfordulós, egyéni verseny
Az MTFSZ elnökségének döntése értelmében 2015-től selejtező nélkül
kerül megrendezésre (lásd még: Rendezéstechnikai kérdések).
2015. október 18. Nyílt Országos Egyesületi Váltóbajnokság (OEVB): nappali, egyfordulós
váltóverseny
Tervezett 0-idő: mindkét nap 10.00
Helyszín:
Pilisszentlélek

Rendező
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából a Hegyvidék SE MOM tájfutó
szakosztálya
Versenybíróság
Elnök:
Borosznoki László
Pályakitűző:
ONEB: Oszlovics Ádám, Zsebeházy István
OEVB: Bossánszky Ákos, Kisvölcsey Ákos
Ellenőrzőbíró: ONEB: Miháczi Zoltán
OEVB: Faggyas László

Terep, térkép
Középhegységi, gazdag síkrajzú és változatos domborzatú lomberdő. A terep nagyobb része
jól futható szálerdő. A decemberi jégtörés a terep fölső, Dobogókő közeli részét súlyosan
károsította, az alacsonyabban lévő területek épen maradtak.
A Pilisszentlélek – Két-bükkfa-nyereg – Dobogókő – Malom-völgy − Hamvas-kői-rét közötti
területen a kiírás megjelenésétől a versenyig mindennemű tájfutó tevékenység tilos!
A térkép 2011 tavaszán készült, 2015-ben újramért, felülvizsgált, a jégkár által nem sújtott
kisebb területtel kibővített. Méretaránya a normáltávú bajnokság F/N 16, 18, 20, 21, 35, 40
kategóriáiban 1:15 000, a többi kategóriában 1:10 000, a váltón egységesen 1:10 000,
alapszintköz 5 m. A térképet Sőtér János készíti.

Kategóriák
ONEB:

Bajnoki kategóriák: F/N 14, 16, 18, 20, 21 E;
F/N 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 A; F 75, 80, 85, 90 A
Nem bajnoki kategóriák: F/N 12 C, 15-18 C, 21 B, Br, 35 Br
Nyílt kategóriák: könnyű, technikás

OEVB:

Férfi, Női: ötfős − egy-egy 14, 16, 18, 20, 21-es korcsoportú pálya
F170A: négyfős – egy-egy 35, 40, 45, 50-es korcsoportú pálya
F230A: négyfős – egy-egy 50, 55, 60, 65-es korcsoportú pálya
N120A: háromfős − egy-egy 35, 40, 45-ös korcsoportú pálya
N150A: háromfős − egy-egy 45, 50, 55-ös korcsoportú pálya
Mix (nem bajnoki): háromfős – egy-egy 3, 3,5 és 4 km-es pálya

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.
Bajnoki kategóriákban kizárólag érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni!
Nevezési határidő: 2015. október 1. (beérkezés)
A nem bajnoki, illetve nyílt kategóriákban az üres helyekre a helyszínen is fogadunk el
nevezést.
Nevezési díj ONEB: bajnoki kategóriák F/N 14−20: 2000 Ft/fő;
bajnoki kategóriák F/N 21-től: 2500 Ft/fő;
nem bajnoki kategóriák: 1500 Ft/fő, október 1. után 1800 Ft/fő,
a helyszínen 2100 Ft/fő;
nyílt kategóriák: 1500 Ft/fő.
OEVB: bajnoki kategóriák: 2200 Ft/fő;
mix: 4200 Ft/csapat, október 1. után 5100 Ft/csapat.
Fizetés készpénzben a helyszínen.

Pontérintés
A versenyt a SPORTident elektronikus rendszerrel bonyolítjuk le. Dugóka bérelhető; a bérleti
díj 300 Ft/fő/futam, az F/N 12, 14 kategóriákban indulók számára ingyenes.

Szállás, szállítás
Péntek, illetve szombat estére kérhető: tornateremben Pilisszántón, ill. Pomázon 800
Ft/fő/éj, kollégiumban Esztergomban 2800 Ft/fő/éj. Foglalás a nevezéssel együtt.
A versenyközpont területén, illetve a verseny terepén tilos a sátrazás!
A verseny Volánbusszal megközelíthető, szállítást nem szervezünk.

Rendezéstechnikai kérdések
Normáltávú bajnokság
A verseny az idei évtől selejtező nélkül, egy fordulóban (döntő) kerül megrendezésre!
Alapvető feltétel, hogy a legjobb versenyzők a mezőny második felében, de inkább a vége
felé induljanak, hogy ezzel is a lehető leghasonlóbb körülmények legyenek számukra. Ennek
érdekében a mezőnyt a nevezések beérkezése után, a sorsolás előtt két részre kell bontani.
Egy úgynevezett „vörös csoport” (red group) vagy „kiemelt csoport”, illetve a többi
versenyző. A kiemelt csoport indul a mezőny végén, a többiek pedig a mezőny elején.
A kiemelt csoportot a tárgyévben elért (tehát releváns) és a nemzetközi eredmények alapján
kell megállapítani. A kiemelt csoport létszáma kategóriánként 15 fő, de maximum a nevezők
létszámának egyharmada.
A kiemelt csoport összetételének megállapítása:


első körben bekerül a tárgyévi Középtávú ob azonos kategóriájának 1−6. helyezettje
(a verseny eredményét figyelembe véve, nem a magyar bajnoki sorrendjét; maximum
6 hely) – sorrendben.
 második körben (csak F/N21 kategóriák esetén) bekerülne a világranglista 1−200.
helyezettje (a nevezési határidőkor az IOF honlapján megtalálható aktuális
világranglista alapján) − sorrendben.
 harmadik körben az „aktuális ranglista”, az augusztus 31-ig lezajlott versenyek
alapján kell feltölteni a kiemelt csoport maradék helyeit a nevezett versenyzők közül.
A kiemelt csoport összetételét az MTFSZ iroda állapítja meg, és hozza nyilvánosságra,
legkésőbb a nevezési határidő után 5 nappal (amennyiben a nevezés nem az MTFSZ központi
nevezési rendszerén keresztül zajlik, a rendező köteles minden adatot megküldeni ehhez az
MTFSZ-nek).
A versenyen a kiemelt csoportba nem kerülők futnak a mezőny elején (köztük sorsolással dől
el a rajtsorrend), a kiemelt csoport tagjai pedig a mezőny végén (köztük is sorsolás dönti el a
rajtsorrendet).
Váltóbajnokság
Egyesületenként egy korcsoportban több csapat, illetve váltó is nevezhető. Ekkor az a
megkötés érvényes, hogy azonos korcsoportúak egy egyesületen belül – ameddig lehetséges
– azonos helyen nem futhatnak.
A korcsoportok futási helyének részleges korlátozása:



A Férfi és Női kategóriában az 1−3. futó helyén szabadon választható az F/N 14-16-18
korcsoportok helye, míg a 4−5. futó helyén az F/N 20-21 kategóriák futhatnak.
A 20 és 21-es korcsoport pályái legyenek egyenértékűek.




A 4 fős szenior váltók esetén az 1−2. futó helyén a két idősebb, míg a 3−4. futó helyén
a két fiatalabb korcsoport fut. Az 1−2., illetve a 3−4. futók pályái legyenek
egyenértékűek.
Az együttfutások elkerülése végett szakaszkombinációs vagy részpálya-felcserélős
váltóforma alkalmazandó.

Díjazás
A bajnoki kategóriák győztesei elnyerik a Magyarország Normáltávú Egyéni, illetve az
Egyesületi Váltóbajnoka címet. Az 1−3. helyezettek érem- és tiszteletdíjban részesülnek.
Nyílt kategóriákban és mix váltóban nem tartunk eredményhirdetést.

Zöldüljön végre a zöld sport!
A Normáltávú Országos Egyéni Bajnokság és az Országos Egyesületi Váltóbajnokság a
„Zöldüljön végre a zöld sport” program partnerrendezvénye.
A tájékozódási futók természetet szerető, környezetüket tisztelő sportemberek. A program
célja, hogy tudatosan odafigyelve csökkentsük a tájfutó rendezvények által okozott
környezeti terhelést. Szeretnénk elérni, hogy minél többen utazzanak tele
kocsival/telekocsival a versenyekre, valóban szelektíven gyűjtsük a szemetet, kevesebb
műanyagpohár fogyjon a frissítésnél, kevesebb papírt használjunk – pl. eredményközlésnél –,
és ha mégis, akkor válasszuk az újrahasznosítottat. A büfében legyen vegetáriánus választék
is és műanyag helyett papírtányér. A „Zöld sátorban” szívesen megosztjuk Veled a program
részleteit, felteheted kérdéseidet, és számos érdekes információval várunk! Tarts velünk, és
hozd magaddal a versenyre saját poharadat – vagy ha még nincs, akkor nyerj egyet!
A program a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével valósul meg.

Egyebek







A verseny honlapja: www.mom-o.hu/ob2015
További információk: mom@mom-o.hu; mobil: +36 20 924-8859
A versenyen mindennemű kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség előzetes
engedélyével folytatható!
A versenyközpontban büfé üzemel.
A versenyközpontban öltözési lehetőséget biztosítunk.
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.

Budapest, 2015. augusztus 1.
Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztály

