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KIÍRÁS ÉS ÉRTESÍTŐ 

 III. SZABOLCSI MIKULÁS KUPA 
2018. 

 
Helyszín: Nyíregyháza, Erdei Tornapálya GPS: 47.981599, 21.721205 

Időpontja: 2018. november 24. 

Rendező: Denevér Barlangkutató és Szabadidősport Egyesület 

Versenyforma: Középtávú Regionális Rangsoroló Tájékozódási Futó Verseny 

Elnök/Pályakitűző:  
 
Titkár: 

Surányi Gábor 
 
Nagyné Matolcsi Judit 

Ellenőrzőbíró: Szabó Marcell 

Nevezés: E-mail-en a nevezes@denevercsoport.hu címen. Amennyiben 2 napon       
belül nem történik visszajelzés, akkor kérjük a nevezést megismételni.         
Nevezéskor kérjük megadni a versenyző nevét, egyesületét, kategóriát        
(színkód), versenyengedély számát, SI dugóka számát. A színkódos        
pályákon kor és nem megkötése nélkül indulhat mindenki, de minősítés          
csak abban a kategóriában lesz, ahol 5 fő rajtengedélyes versenyző          
indul és azonos minősítési korcsoportba tartoznak. 

Kategóriák: F/N Kék, Zöld, Narancs, Sárga, Fehér (szalagos), Nyílt  
 

Előzetes Pályadatok 
Kategória Táv Ellenőrző pont 

Kék 4800 m 16 ep. 

Zöld 3700 m 11 ep. 

Narancs 2200 m 8 ep. 

Sárga/Nyílt 1500 m 6 ep. 

Fehér (szalagos) 1400 m/2000 m 5 ep. 

A végleges pályaadatok a rajtlistával egyidőben kerülnek megadásra. 

mailto:nevezes@denevercsoport.hu
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Nevezési határidő: 

 
2018.11.18. 24 óra 
Helyszíni nevezést csak korlátozott számban áll módunkban elfogadni! 
Nevezések megtekinthetők: goo.gl/haZgus 
 

Nevezési díjak: 800 Ft/fő 
Határidő utáni és helyszíni nevezés esetén 200 Ft/futam plusz         
költséget számolunk fel. Akik nem rendelkeznek éves       
versenyengedéllyel azoknak a Nyílt és Fehér pálya kivételével plusz         
300 Ft napi versenyengedélyt kell fizetniük futamonként.  
A verseny lebonyolítása SI rendszerrel történik.  
Dugóka bérlés 14 éves korosztály felett 300 Ft/futam, a dugóka          
elvesztése esetén 20000 Ft kártérítést kell fizetni. 
 

Jelentkezés: A verseny céljában 9:30-tól - 10:30-ig.  

Díjazás: A versenyen a kategóriák I-III helyezettjei érem díjazásban        
részesülnek. Eredményt színkódonként, és azon belül nemenként       
hirdetünk. 
 

Terep: Alföldi homokbuckás erdő, változó fedettséggel és változó sűrűségű        
aljnövényzettel. 

Térkép:  A térkép IOF szabvány szerint készült. Méretarány 1:10000,        
szintkülönbség 2 méter, a térkép mérete A/5, digitális nyomdában         
készül. A térkép nem vízálló, fóliát a rendezőség a rajtban biztosít.           
Helyesbítve 2018.10 hó. A térképet a célban nem kell leadni. 

Pontmegnevezés: Pontmegnevezés a térképen lesz, pótszimból nem lesz. 

VK-CÉL-RAJT 
Szalagozások 

VK-Cél azonos; Cél-Rajt 1750 méter Kék-Fehér szalagon; Szalagos        
pályán Sárga szalagozás; Rajt-Térképrajt, Gyűjtőpont-Cél Piros-Fehér      
szalag 

Pont felszerelés: 30x30 cm oldalméretű, háromszög alapú narancs fehér bólya,        
állványon elhelyezett SI dobozzal és szúróbélyegzővel. Amennyiben az        
SI doboz nem jelez, akkor szúróbélyegzővel a térkép szélére kérjük a           
jelölést, amit a célban az ellenőrző bírónak be kell mutatni.  

Tervezett null 
idő/Rajtköz: 

11:00; Rajtköz 3 perc 

http://goo.gl/haZgus
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Tervezett 
eredményhirdetés: 

14:00. Kérünk mindenkit, hogy a verseny helyszínét ne hagyja el, mert           
amennyiben lehetőség lesz rá, az eredményhirdetést korábban       
megtartjuk 

Versenyidő: Versenyidő 120 perc 

Szállítás: A rendező szállítást nem tervez, a verseny helyszíne        
tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, a Vasútállomástól és      
Buszállomástól 8-8A helyi járatos busszal. 
Buszmegálló az alább található információs térképnek megfelelően.  

Parkolás: Az Erdei Tornapálya parkolójában, megközelítés a Csaló köz felől az          
Ózon Panzió bejárata irányában. A Parkolóból a VK az Ózon Panzió           
melletti úton északi irányban 250 méterre, az alább található         
információs térképnek megfelelően. 

Szállás: Egyénileg intézendő, előzetes igény esetén a rendezőség segítséget        
tud nyújtani a szállás keresésében. 

Versenyközpont: A versenyközpontban fedett padok és asztalok találhatóak, így        
egyesületi sátrak felállítása nem indokolt, de nem is tilos. A VK           
területén WC található, kérünk mindenkit, hogy eü. dolgait ott végezze          
el, WC papírt a rendezőktől kell kérni. 
A cél területén közösségi asztalt fogunk felállítani. Kérünk minden         
résztvevőt, hogy házi készítésű süteménnyel, vagy gyümölccsel       
járuljon hozzá az asztal bőségéhez, hogy méltóképpen tudjuk        
lezárni a 2018-as versenyévadot. 

Versenypálya egyéb 
információi: 

Kék és Zöld pálya keresztezi a Sóstógyógyfűrdőre vezető utat, illetve a           
nagy forgalmú vasúti pályát. A vasúti pályán áthaladni csak a rendezők           
által kijelölt helyen lehet, nagy körültekintéssel, egyéb helyeken a         
térképjelölésnek megfelelően TILOS! A főúton történő áthaladás esetén        
kérjük a KRESZ szabályainak maradéktalan betartását. A főúton        
figyelmeztető táblákat helyezünk el, de gépjárművezetők fokozott       
óvatosságát garantálni nem tudjuk. 

Egyéb: 

● Minden célba érkező versenyző frissítőt kap. 
● A célba érkezőket a Mikulás meglepetéssel várja. 
● A versenyen mindenki saját felelősségére indul!  
● A célban minden indulónak kötelessége lejelentkezni.  
● A verseny helyszínén ingyenes gyermekversenyt rendezünk 10 éven aluliak számára. 
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● 2018.11.25-én Nyírségi Ősz névvel két futamos regionális rangsoroló verseny kerül 
megrendezésre. Részletek MTFSZ versenynaptárban találhatók.  

● A verseny helyszínétől nem messze található a Nyíregyházi Állatkert. 
 

Információs térkép

 

Nyíregyháza, 2018.11.01. 
 
Jó versenyzést kíván a Rendezőség! 
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Támogatóink: 

 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

 
 

 
 

Decathlon Áruház Nyíregyháza  
  
 

 
Szabó Tetőmester Kft. 

 
 
 

 
Drogerie Markt Nyíregyháza  

  
 


