Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület

Szombathely Kupa 2018
2018. szemptember 1.

Kiírás
Az Alpokalja SK vadonatúj térképen rendezi meg idén a Szombathely Kupát, ami
felkészülési lehetőséget biztosít a Rövidtávú OB-ra illetve a megyei bajnokságokra. A
színkódos kategóriákban mindenki megtalálja a neki való kihívást!
Rendező: Alpokalja Szabadidősport
www.szombathelytajfutas.webnode.hu,
Szombathely, Erkel Ferenc u. 39.

és Környezetvédő Egyesület. Weboldal:
e-mail: futniiskell@gmail.com, cím: 9700

A verseny formája: Nappali, egyéni, két futamos regionális rangsoroló rövidtávú verseny
összetett értékeléssel, színkódos kategóriákkal.
Időpont: 2018. szeptember 1.
Helyszín: Szombathely, Derkovits lakótelep
Megközelítés: A versenyközpont Budapestről kettő, Veszprémből másfél, Zalaegerszegről
és Sopronból pedig egy óra alatt elérhető autóval. A vasútállomásról a 2A jelzésű busszal
10 perc alatt, vagy gyalog 30 perc alatt megközelíthető a cél.
Versenybíróság:





Elnök: Győrffy Kristóf
Elnökhelyettes: Juhász Júlia
Pályakitűző: Juhász Júlia
Ellenőrző bíró: Szalay Áron

Program („0” idő):




10:00 – 1. futam
14:00 – 2. futam
16:00 – Eredményhirdetés

Terep: Városi környezet, lakótelep parkokkal.
A pályák lezárásokat tartalmazhatnak, melyeknek a keresztezése a versenyből való kizárást
vonja maga után. Az ezeken való átfutást a rendezők ellenőrzik.
A versenyterületen két utcában van jelentősebb autóforgalom, melyek a térképen tiltott
területként vannak ábrázolva. Ezeken az átkelés kizárólag a térképen is jelölt
gyalogátkelőhelyeken, a rendezőség segítségével lehetséges. A tiltott területettel jelölt
utakon máshol történő átkelés balesetveszélyes, és a versenyből való kizárást vonja maga
után!
A Derkovits-lakótelep teljes területén terepletiltás van érvényben.
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Térkép: Derkovits lakótelep, 2018-ban készült. Méretarány: 1:4000, alapszintköz: 5 m. Rajz:
Molnár Péter, helyesbítés: Győrffy Kristóf.
Anyaga vízálló pretex papír, fóliát nem biztosítunk. Pontmegnevezés a térképen található,
pótszimbolt a rajtban biztosítunk.
Színkódos kategóriák (zárójelben a pályának megfelelő hagyományos kategóriák):







sárga (F/N10D, F/N12D, Nyílt Kezdő) – nem rangsoroló
lila (F/N15-18C, F/N21C)
világoszöld (F/N14B, N16B, N50B)
zöld (F16B, N18B, N35B, F50B)
kék (F18B, N21B, F35B)
barna (F21B)

A kategória-összevonás jogát kategóriánként az előnevezést követően 5 versenyző alatti
létszám esetén fenntartjuk, ezt az értesítőben tesszük közzé.
Nevezés: a kristof.gyorffy@gmail.com e-mail címen keresztül írásban. A nevezéskor kérjük
megadni a nevet, klubot, kategóriát, MTFSZ nyilvántartási számot és a SportIdent-dugóka
számát. Csoportos nevezéshez az MTFSZ Adatbankban elérhető táblázat is használható,
szintén a fenti e-mail címen keresztül.
A nevezés fizetési kötelezettséget von maga után.
Nevezési díjak:
versenyengedéllyel
rendelkezőknek
Sárga kategóriában
18 év alatt (2000-ben
születettek és fiatalabbak)
18 év felett (1999-ben
születettek és idősebbek)

normál áras
augusztus 26-ig
500 ft/1 futam
1000 ft/2 futam
800 ft/1 futam
1 600 ft/2 futam
1000 ft/1 futam
2 000 ft/2 futam

helyszíni
augusztus 27-től
500 ft/1 futam
1000 ft/2 futam
1 200 ft/1 futam
2 400 ft/2 futam
1 500 ft/1 futam
3 000 ft/2 futam

Az éves MTFSZ-versenyengedéllyel nem rendelkezők ezen felül futamonként 300 forintot
kötelesek megfizetni a napi versenyengedély kiváltása miatt (kivéve a sárga kategóriában).
Fizetés: Banki átutalással 2018. augusztus 28-ig a 72100237-11122960 (Nyugat
Takarékszövetkezet, Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület)
bankszámlaszámra. Indokolt esetben, vagy későbbi nevezés esetén a helyszínen
készpénzzel.
Pontérintés: A verseny SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel kerül
lebonyolításra. Dugókák a helyszínen bérelhetők 300 Ft/nap áron. A nem igazolt
versenyzőktől 10 000 Ft letétet kérünk.
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Eredmények, díjazás: Az egyes kategóriák összetett dobogósai (korosztályonkénti és
nemenkénti bontás nélkül) éremdíjazásban részesülnek. Az eredményeket a klub
honlapján és az MTFSZ Adatbankban tesszük közzé.
Egyéb tudnivalók:





A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
A versenyen a KRESZ szabályainak betartása kötelező! Ennek megszegése a
versenyből való kizárást vonja maga után.
A virágágyásokon, tiltott bozótokon és letiltott területeken való áthaladás tilos, és
a versenyből való kizárást vonja maga után.
A megfelelő térkép és pótszimbol felvétele a rajtban a versenyző felelőssége.

Sok szeretettel várunk benneteket!
Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület

