MTBO évadzáró, 2017
Sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a 2017. évi tájkerékpáros évadzáró
programsorozatra.
A helyszín: Döbrönte, Szarvasház; https://her.is/2gVcprB; www.szarvashaz.hu
A program:
2017. november 17., péntek
- 18 órától érkezés
- tésztaparti
- az este folyamán igény szerint diavetítés az elmúlt év(ek)
eseményeiről, nosztalgiázás
2017. november 18., szombat
- 10:00: a sütikiállítás megnyitója
- 10:30: eligazítás a verseny menetéről, gyülekező a rajthoz
- 11:00: az évadzáró verseny tömegrajtja
- 18:00: a verseny eredményhirdetése
- 18:30: a 2017. évi MTBO Magyar Kupa eredményeinek
kihirdetése, a díjak átadása
- 19:30: vacsora
- késő estig zenés-tánczos mulatság. Az objektumot kéretik
úrihölgy/úriember módjára használni, azaz az okozott kárt
készpénzben rögvest megtéríteni.
2017. november 19., vasárnap:
- 9:00: villásreggeli
- 9:30: eligazító a vasárnapi versenyről
- 10:00: a pontbegyűjtő csapatverseny tömegrajtja
- 12:00: a pontbegyűjtő eredményhirdetése
- az előző napi maradék ebédként való elfogyasztása, könnyes búcsú a 2017-es évadtól
A versenyekről:
1. nap: adventure típusú verseny
- a terepen található pontoknak különböző értékeik vannak
- a pontok érintési sorrendje tetszőleges
- nem kötelező (és talán nem is lehetséges) minden pontot érinteni
- az eredményt a begyűjtött pontértékek alapján határozzuk meg, pontazonosság alapján a beérkezési
időt vesszük figyelembe
- lehetőség lesz kombinációk teljesítésére, ill. mozgó ellenőrzőpont is lesz ismert útvonalon, ahol
bónusz pontot lehet szerezni
- versenyidő: 5 ill. 2 óra (két kategória). Az időtúllépés pontlevonással jár, ennek mértéke még
kidolgozás alatt van.
- indulás egyénileg vagy csapatban. Csoportos indulás esetén nem tilos szétválni, de szétválás esetén
egy-egy fogott pont értékének csak akkora része jár, amekkora része a csapatnak az adott pontot
fogja.

- a pontérintés igazolása GPS-trackkel történik. A tracket a célban az Ezekiel rendszernek megfelelő
formátumban (gpx állomány) kell rendelkezésre bocsátani (ld. Börzsönyi Makákó 2017). GPSkészülék hiányában a pontokon található jellegzetes tereptárgyról készült fotóval igazolható a
pontérintés.
- térkép: A3-as méretű, 1 : 50 000-es méretarányú turistatérkép, az ismert minőségű utak felülnyomva.
A térképen a pont száma és értéke található, a pontleírás (pl. sorompó, Szent Vendel-kereszt,
Vadalmafa-forrás stb.) külön lapon lesz megadva
2. nap: pontbegyűjtő csapatverseny
- a cél a terepen található összes pont felkeresése tetszőleges sorrendben úgy, hogy az egyes pontokat a
csapat bármely tagja érintheti
- a csapatok két főből állhatnak
- tömegrajt, a csapat idejét a második beérkező ideje határozza meg
- a pontérintés az Ezekiel rendszerrel történik (ld. feljebb). A pontokat a terepen narancssárga szalag
jelöli.
- térkép: 1 : 25 000 méretarányú katonai topográfiai térkép, a lehető legtöbb ismert út felülnyomva.
- versenyidő kb. 1 óra
Terep: Bakonyalji és bakonyi lankák, bükkösök és
tölgyesek, dózerutak, aszfaltutak, a bátrabbaknak
zergeba..ta ösvények. Az időpontra és a lehetséges
körülményekre való tekintettel a térképen jelezni
fogjuk a nehezen járható (sáros) utakat.
Nevezés mindkét eseményre az Entry
lightban, http://entrylight.hu 2017. november 16-ig.
Emellett kérem, írjátok bele ebbe a táblázatba a
megfelelő információkat a szállás- és
vacsoraigényekről.
Nevezési díj nincs, de a rendezői költségekre és a
kajára 1500-2000 Ft/fő/verseny hozzájárulást
szívesen veszek.
Szállás: ugyanott, 1900 Ft/fő/éj + 400 Ft/fő/éj IFA. Hálózsákot hozni kell, az
ágynemű +400 Ft 1x.
Kaja: péntek este spaghetti alla bolognese, szombat este vsz. gulyásleves
További információ: Máthé Tamás mathetamas@yahoo.com, +36305179276

