Verseny kiírás
A Román Tájékozódási Szövetség , együttműködésben a nagybányi Garage
Racing sport klub és a Máramorosi Tájékozódási Szövetség meghírdeti a 2018
évi MTBO Országos Bajnokságot rövid táv es ultra hósszu távban.
A verseny egyben a Magyar MTBO Kupa 10-dik és 11-dik futama.

Futamok:
1 nap : Szeptember 8 Szombat
13.30-14.30 - Jelentkezés
15.30
-A sprint futam “ 0 ” idő .
2 nap : Szeptember 9 Vasárnap
10.30
- A U.Hosszútáv tervezett “ 0 ” idő.
13.30
- Díjátadó.
Kategóriák:
A Román MTBO O.B.-ban: M és W 14, 17, 20,21E,40, 50, 60 a dijazást a
Román Tájékozódási Szövetség , mind két versenyszámban a szövetség előirása
alapján hirdet.
A Garage Racing Kupa: M és W 14, 17, 20, 21E, 21B, 40, 50, 60 és Open
kategóriákban a két nap összetett eredmény alapján dijazuk.
Nevezési díj:
-10 lei futam- MW 14, open
-25 lei futam MW 17, 20, 21, 21B, 40, 50
-15 lei futam MW 60
Nevezési határidő:
2018 szeptember 3 dika éjfél.
Nevezési cím:
A sport1spria@yahoo.com . a e-mailre várjuk .
Nevezési adatok: név, klub, kategória, versenynap, saját dugóka száma, születési
datum.
Pontérintés: SPORTident rendszerel, történik. Dugókával nem rendelkezők a
helyszínen bérelhetnek 3 lej/ nap áron.
Terep:
- 1 nap kisvárosi lakónegyed, dombos műút , macskakőves és murvás útcák.
- 2 nap dombvidéki erdös mezös terep joljarható utakkal falusi útakat is érint.

Egyebek:
A verseny nyílt, bárki részt vehet, egyesületi tagság, versenyengedély nem
szükséges.
A Román Országos Bajnokságban csak a versenyengedélyel rendelkező,
román állampolgárságú versenyzőket tudjuk értékelni.
A KRESZ és az erdőtörvény előírásai betartandók!
Bukósisak használata kötelező !
Szállás:
A felsőbányai Sport Iskolánál 20 féröhelyes bentlakásban : 4x4 ágyas
szobában 25lej/ éj / ágy áron. Vagy 2x2 ágyas szobában 35lej/ éj / ágy áron.
Panziokban 2 ágyas szobakban 100-120 lej / éjszaka áron.
Infok: A +40745107382 telefonon; 1000 HUF = 14.5 lej

