Balaton Kupa tájékozódási kerékpáros (MTBO) verseny
1-2. Magyar Kupa futam, Osztrák Kupa
2018. április 14-15., Balatonfüred/Csopak (Veszprém megye)

Kiírás

Rendező: Hangya SE
Versenyközpont és cél: Csopak, Balatoni Élménypark: http://www.balatonielmenypark.hu/
GPS koordináták: 47.006820, 17.915423
Elnök/Pályakitűző/Térkép: Mets Miklós
A rendezvény a 2018-évi Európa Bajnokság és Mesterek Világbajnokság főpróbája. A térkép, a pályák
azonos szemlélettel készülnek, a rendezők, a technikai háttér megegyezik az Európa Bajnokságra
tervezettel. Mind versenyzőknek, mind a rendezőknek egy jó főpróba lehetőség a kétnapos esemény.
Futamok:
1. nap: április 14. szombat, középtáv, tervezett „0” idő: 13:00
2. nap: április 15. vasárnap, hosszútáv, tervezett „0” idő: 10:00
Térkép: MTBO térkép (méretarány 1:15 000, alapszintköz 5 m),
helyesbítve: 2016. nov-dec. 2017. dec-2018. febr.
Kategóriák: F/N 14, 15-17, 18-20, 21E, 21B, 40, 50, 60, F70, Családi, Nyílt kezdő, Nyílt haladó
Pontérintés: A pontérintés és az időmérés a SPORTident Air+ rendszerrel történik, kb. 150 cm-es
hatótávolsággal. A versenyen kizárólag érintésmentes SIAC dugókákkal lehet indulni! A saját SIAC
dugókával nem rendelkezők a helyszínen bérelhetnek 600 Ft/nap áron. Elvesztés esetén a pótdíj
21000 Ft.
Nevezés:
A nevezésnél kérjük a saját SIAC számát megadni. A nem SIAC számot megadó versenyzőkhöz
automatikusan bérelt SIAC-ot rendelünk!
ANNE 1. nap: http://www.oefol.at/anne/?p=1&q=3&id=2293
ANNE 2. nap: http://www.oefol.at/anne/?p=1&q=3&id=2294
Orienteering Online:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3821
E-mailben a balatonmtbo@gmail.com címre a név, egyesület, kategória (mindkét napra), SIAC szám
vagy bérlési igény megadásával. Az email-ben érkezett nevezéseket 2 napon belül visszaigazoljuk. Ha
ez nem történik meg, újra kell küldeni. A tárgyba kérjük beírni, hogy „nevezés”.
Nevezési határidő: 2018. április 5. csütörtök

Nevezési díj:
FN 18-20 - 70: 4200 Ft/nap
FN 15-17, Nyílt haladó: 1800 Ft/nap
FN 14, Nyílt kezdő, Családi: 1500 Ft/nap
Az MTFSz versenyengedéllyel rendelkező versenyzők kedvezményes nevezési díjra jogosultak,
melynek összege:
FN 18-20 - 70: 3000 Ft/nap
FN 15-17, Nyílt haladó: 1500 Ft/nap
FN 14, Nyílt kezdő, Családi: 1000 Ft/nap
A nevezési határidő lejárta után már csak e-mailben vagy a helyszínen az üres helyekre lehet nevezni
50% nevezési díj felárral.
Terep: A Balaton-felvidék dombos területe, néhány meredekebb hegyoldallal. A területen sűrű a
leginkább erdészeti tevékenység során kialakított úthálózat. A talaj jórészt agyagos, esős idő esetén
csúszni fog. A terület egy részéről még sosem készült tájékozódási sportokhoz térkép, a többi része a
Világkupáról ismert Koloska-völgy. A 2017-es terület bővítésre került.
A terület tájkerékpározásra különösen alkalmas. Az új részeken lapos, úthálózatban gazdag, míg a
már ismertebb rész mind kerékpározás technikailag, mind tájékozódásilag komoly kihívást jelent a
legjobbaknak.
Egyebek:
A rendezvény a Magyar és az Osztrák Tájfutó Szövetség versenyszabályzata szerint kerül
megrendezésre.
A rendező egyesület semmilyen károkért nem vállal felelősséget, harmadik személyek felé sem.
Mindenki saját felelősségére indul!
Bukósisak használata minden résztvevő számára kötelező!
A verseny terepén a versenyig edzési tilalom van érvényben.
A KRESZ és az erdőtörvény előírásai betartandók.
A rendezvény lemondása esetén a felmerült költségekért sem a Tájfutó Szövetség, sem a rendező
egyesület nem vállal felelősséget.
A résztvevők kijelentik, hogy hozzájárulnak a versenyen készült fotók nyilvánosságra hozatalához,
valamint az eredmények interneten történő publikálásához. A versenyen mindenki saját
felelősségére vesz részt. A versenyen bukósisak használata kötelező.
A versennyel azonos központtal „Tájbringa Mindenkinek” programot szervezünk.
Szállás egyedileg intézendő:
Javaslat: Kosztolányi apartman házak (egy szoba 3 fő kényelmes, 3+1 fő gazdaságos megoldás).
http://www.kosztolanyi-apartman.hu/index
A rendezvényhez kapcsolódóan sátrazási lehetőség és lakókocsi hely egyeztetés alatt. Sátor- és
lakókocsihelyet kérjük előre e-mailben foglalni.
Kapcsolat: balatonmtbo@gmail.com
Honlap: http://mtbo.hu/balatonmtbo/

