Diákolimpia Országos Döntı - Normáltáv
2010. június 20.
Budajenı - Telki

KIÍRÁS
Rendezı a Magyar Diáksport Szövetség és az MTFSz megbízásából:
Tipo TKE 1133 Budapest, Pozsonyi út 52.
valamint
Tájoló Erdei és Tájékozódási Sportok Alapítvány 1122 Budapest, Határır út 53/a.
A verseny szervezı bizottságának elnöke Miháczi Zoltán, titkára Bogdány Miklós
Pályakitőzık: Tóth Tamás
Ellenırzı bíró: Borosznoki László
Diákolimpia szakreferens: Scultéty Márton
Védnök: Stratis Vezetıi és Informatikai Tanácsadó Kft.
A verseny formája:

Normáltávú, egyéni országos rangsoroló verseny, valamint nem minısítı nyílt verseny a kísérıknek.

Terep: Jellegzetes budai hegységbeli, zömében jól futható szálerdı, ligetesekkel, meredek völgyekkel és domboldalakkal tagolva, helyenként jelentıs
szintkülönbségekkel.
Térkép:

M=1:10 000, 5m alapszintköz, 2010-ben készült.

Résztvevık: A versenyen az elıdöntıkrıl felkerült versenyzık vehetnek részt az eredeti ill. a jogosult korcsoportban - azok is, akik nem neveztek a május 16-ra kiírt
normáltávú versenyre!
Nevezés: A rajtoltatás (és ezzel a verseny) gyorsabb lebonyolítása érdekében új sorsolás készül, ezért a nevezést (részvételi szándékot) 2010.06.07-ig meg kell
erısíteni. Csak azokat sorsoljuk be, akik nevezésüket megtették ill. megerısítették (újból neveztek). Nevezhetnek továbbá a Nyílt kategóriákban indulók.
Nevezési határidık és díjak:
2010.06.07-ig
Késıbb és a helyszínen
Diákolimpia
1000 Ft/fı az új nevezıknek
nem lehetséges
Nyílt K, Nyílt T, Nyílt-Tr
500 Ft/fı
700 Ft/fı
A versenyen a SPORTident elektronikus rendszert használjuk, melyhez a dugóka bérlés 200 Ft/fı (a II, III és IV korcsoportban ingyenes).
Nevezési cím: On-line: az ENTRY-n keresztül, e-maiben: nevezes@tipotke.hu vagy entry@tipotke.hu, egyéb (kivételesen): Miháczi Zoltán 2030 Érd, György
utca 35. címre, valamint a 06-1-432 8540 faxra. Telefonos nevezést nem fogadunk el! Az e-mailen érkezett nevezéseket visszaigazoljuk (ha a következı munkanap
végéig nem érkezik visszaigazolás, kérjük a nevezést megismételni). A nevezésben feltétlenül kérjük megadni (ha van) a saját dugóka számát, kategóriát
(korcsoportot), továbbá új nevezıknél a diákok tanintézetének pontos megnevezését és székhelyét. Ennek hiányában a versenyzı nevezését érvénytelennek
tekintjük és nem vesszük figyelembe a sorsolásnál! (ENTRY-n keresztül történı nevezésnél a "megjegyzés"-hez kérjük beírni!).
Kategóriák: Országos Diákolimpia FN II (szalagos), FN III, IV, V, VI korcsoport, valamint Nyílt K, Nyílt T és Nyílt Tr
1999 – 2000 születési év
Korcsoportok: II. korcsoport
•
III. korcsoport
1997 - 1998 születési év
•
IV. korcsoport
1995 - 1996 születési év
•
V. korcsoport
1993 - 1994 születési év
•
VI. korcsoport
- 1992 születési év
Szállás: Nem tervezünk, de a tipotke@chello.hu –n 06.07-ig jelzett igények kielégítéséhez segítséget adunk.
Szállítás: Nem tervezünk, mivel a VK (Cél) a Volán buszmegállótól 1600 méterre található, a busz minden óra 25 perckor indul Budapest, Széna térrıl.
Sorsolás: 2010.06.11-n SI programmal a nevezési címen.
Tervezett “0” idı:

12:30 óra

Díjazás: A Diákolimpia gyıztesei elnyerik a „Magyar Köztársaság Tájfutás Diákolimpiai Bajnoka” címet. Az 1-3. helyezettek érem, és az 1-6. helyezettek oklevél
díjazásban részesülnek
Internet információ: A http://www.tipotke.hu/do2010 címen (2010.05.31-tıl).
A versenyen mindenki saját felelısségére indul!

