MTBO Évzáró 2018.
Meghívó
Időpont:

2018. november 24-25., szombat-vasárnap

Helyszín:

Várgesztesi Vadászház, 2824 Várgesztes, Vértes u. 12., www.vvadaszhaz.atw.hu
GPS: 47.471787, 18.401389

Program:

Szombat délelőtt: pontbegyűjtő egyéni verseny
Szombat délután: MTBO beszélgetés, évértékelés, Magyar Kupa eredményhirdetés, jövő
évi tervek, stb., utána vacsora
Vasárnap délelőtt: szabad bringázás, kocogás a környéken

Részvételi költségek:

Pontbegyűjtő verseny és beszélgetés: ingyenes, a Szakág szponzorálásával
Szállás: 2500 Ft/fő (+IFA), 28 férőhely áll rendelkezésre jelentkezési sorrendben
Vacsora: 1800-2000 Ft/fő az alapanyagtól függően, vadpörkölt vagy marhapörkölt,
körettel, savanyúsággal

Jelentkezés:

Az ENTRYLight rendszeren keresztül, november 21., szerdáig

A verseny:

Pontbegyűjtő, adventure jellegű egyéni verseny, de az együtt haladás nem tilos 
Feladat: a térképen bejelölt, különböző pontértékű ellenőrző pontok érintésével minél
magasabb pontszám összegyűjtése a szintidőn belül. Azonos pontszám esetén a rövidebb
idő dönt. A pálya kerékpárral, futva, vagy bármilyen más sporteszközzel is teljesíthető,
motoros meghajtás esetén csak versenyen kívül.

Térkép:

Vértes hegység, 1 : 25000 / 5 m, A3+, ferde észak!
Különböző korú és minőségű tájkerékpáros és tájfutó térképekből összeállított montázs
(köszönet érte Mets Mikinek), a tájfutó térképeken az utak helyenként tájkerékpáros
jelekkel felülnyomottak. A jelzett turistautak a térképen lila szaggatott vonallal lettek
felülnyomva. A pontok helyét lila körök jelölik, mellette a pont kódja és zárójelben a
pontértéke, pl. : 25 (100)

Szintidő:

4 óra, vagy 2 óra, az időtúllépésért pontlevonás jár. A 4 órás kategóriában 30 perc
időtúllépés esetén kizárás, a 2 órás kategóriában 30 perc időtúllépés esetén átsorolás a
4 órásba.

Rajtolási idő:

4 órás: 10:00 és 11:00 között; 2 órás: 10:00 és 12:00 között. Napnyugta: 16:00.

Pontérintés:

A pontok helyét a terepen fára, vagy egyéb objektumra festett, nagyobb méretű sárga
betűk jelölik. A pontérintés igazolása: a ponton talált betűt a versenyzőkartonra, a ponttal
azonos kódú mezőbe kell felírni. Tollat vinni kell!
Alternatív kiértékelés: a versenyző által rögzített GPS track alapján az EZEKIEL rendszerrel.
A GPS track eszközről történő letöltéséhez számítógépet és internet elérést biztosítunk.
GPS track rögzítése esetén a betűk felírása saját felelősségre elhagyható. Akinek van
felesleges GPS eszköze, kérjük, hozza el az ilyennel nem rendelkező sporttársak részére.

Időmérés:

SPORTident rendszerrel. Dugókáitokat hozzátok el, de kölcsönzési lehetőség is lesz.

Egyebek:

Kerékpáros teljesítés esetén bukósisak kötelező! Mindenki saját felelősségére indul.
Bekapcsolt mobiltelefont mindenki vigyen, a számát a rajtban meg kell adni.

Minden volt, jelenlegi és jövendő tájbringást szeretettel váruk!

