Normafai pontbegyűjtő verseny - 3SZ 28. forduló
VERSENYKIÍRÁS

Időpont: 2016. augusztus 31. szerda
Helyszín: Normafa, buszforduló melletti parkoló 47.503303, 18.965703
Megközelítés: 21, 21A autóbusszal a Széll Kálmán térről, gépkocsival a Svábhegyen át az Eötvös
úton. Parkolás a buszforduló melletti, vagy a Normafa panzió melletti parkolóban. Ha az is megtelt, a
gyermekvasút Normafa megállójánál lévő parkolóban, kb. 600 m. Lehetőleg busszal gyertek, szűkösek
a parkolók, és kíméljük a környezetet.
Rendező: TIPO TKE, Gombkötő Péterek és Fischer Mária
A verseny meghatározása: Egynapos, egyéni, pontbegyűjtő tájfutó edzőverseny.
A pontbegyűjtő forma a POCSB-re való felkészülést is szolgálja. Ennek megfelelően lesznek
kötelezően érintendő és szabadon választható pontok. A kötelezően érintendő pontokat az előírt
sorrendben kell érinteni. Pontkihagyás vagy nem megfelelő sorrend esetén a versenyzőt nem
értékeljük. A szabadon választható pontokat az első kötelező pont után és az utolsó kötelező pont előtt
kell érinteni, de a sorrend tetszőleges. Az első kötelező pont előtt és az utolsó kötelező pont után
érintett szabadon választható pontokat nem vesszük figyelembe.
Értékelés: A versenyen 3 féle pályát értékelünk.
A pálya: A kötelezően érintendő 7 pont. Fizikailag és technikailag is könnyű pálya, kezdőknek,
újrakezdőknek ajánlott.
B pálya: A kötelezően érintendő pontokon túl tetszőlegesen megválasztott 7 pont.
C pálya: A kötelezően érintendő pontokon túl az összes – 14 - szabadon választható pont.
A választott pályát nem kell előzetesen megadni, az értékelés után mindenkit a megfelelő kategóriába
sorolunk. 1 – 6 db szabadon választott pont esetén csak A pályának, 7 – 13 szabadon választott pont
esetén csak B pályának tekintjük a teljesítést.
Végleges és részletesebb pályaadatokat az értesítőben közlünk.
Nevezés: A helyszínen 14:30 és 17:45 között. Nevezési díj: 600 Ft. Előnevezést e-mail-ben szívesen
veszünk.
Tervezett " 0 " idő: 15:00, utolsó rajt 18:00. Bontás indul 18:15-kor.
Rajtolás egyénileg, egyperces időközöket betartva.
Térkép: Jánoshegy, 1:7500 2016-ban pontközelben kicsit felülvizsgálva Pontmegnevezés: a térképen.
Időmérés: SPORTident rendszerrel , dugóka bérelhető a helyszínen 200 Ft/ db, fényképes
igazolvány letéttel. Elvesztése esetén 8500 Ft-ot kell téríteni.
Távolságok: Rajt a Jánoshegyi út túloldalán, kb. 100 m. Cél a versenyközpontban.
Eredmények: a versenyt követően a levelező listán és az MTFSZ honlapon. Eredményhirdetést nem
tartunk.
Egyebek: A célban frissítőt (ásványvíz) adunk, poharat mindenki hozzon magával! (Óvd a
környezetet!)
Mindenki a saját felelősségére indul!
A versenyközpontban csomagmegőrzés!
További információk: Gombkötő Péter id. oldgombi@gmail.com, 06-30-6306404

