Face tO Face
egyéni aréna tájfutás
A 2021. évi Hungária Kupa hivatalos kísérő versenye.
2021. július 1. csütörtök Várpalota, Bodajk

Időpont:
Tervezett kategóriák:

FN -16,17-49, 50-

Selejtező:
Kategóriánkénti 11 fő alatti nevezésnél a kategória összevonást a nevezési határidő
lejártakor megtesszük. Utána nevezés csak a megmaradt kategóriákba. Illetve, ha
valamelyik kategóriába 30 feletti nevezés érkezik, akkor arányosan ketté osztjuk.
A selejtezőn Aréna tájfutás, ahol 6 különböző nehézségű pálya lesz, amit maximum 8
futásból lehet teljesíteni. Ha versenyző szeretné, van lehetősége, hogy javítson.
Mindig az utoljára kiolvasott eredmény számít. (Rontani is lehet) Pontszámítás alapján
a 6 pályából a legjobb 4 számít. Kategóránként a legjobbak bejutnak az esti döntőbe.
Maximum összesen 30 fő. (Hat kategória esten az első 5-5 fő.)
Győztes idő pályánként: 1-5 perc
Döntő kategóriánként:
A döntő egyéni Face tO Face lesz. A selejtezőből legrosszabb két helyen bekerült
versenyző mérkőzik előszőr, a párból a győztes a tovább jut és selejtezőből bekerült
következő legrosszabb versenyzővel kerül egy párba. A rossz pontot fogó versenyző
automatikusan kiesik és helyezettlenül zár.
Az döntőn ki lesz alakítva egy két négyzetből álló téglalap, ahol a két ellentétes
sarokban lesz egy-egy rajthely. Narancs és Fehér sarok. mintának véve a bokszban
használt piros és kék sarkot, egy kicsit tájfutósítva a színeket. A területen el lesznek
helyezve vödrökön ellenőrző pontok.
győztes idő pályánként: 1 perc
A Hungária Kupa napi eredményhirdetése után a versenyre benevezett, döntőbe nem jutott
versenyzők páronként lefuthatnak Face tO Face döntő pályákat versenyen kívül.
Időrend:
13:00-14:45

selejtező, akár a váltóverseny bemelegítéseként, Várpalota versenyközpont

18:00-18:50

döntők, Bodajk versenyközpont

18:50-19:00

szuperdöntő a kategória győzteseknek, Bodajk versenyközpont

Nevezési díj, fizetés a helyszínen: (Amennyiben június 16-ig nem érkezik 50 nevezés, akkor a
verseny nem kerül megrendezésre.)
2021. június 16-ig

1000,- Ft/fő (3,- €/fő)

2021. június 27-ig

1500,- Ft/fő (5,- €/fő)

2021. július 01-ig

2000,- Ft/fő (10,- €/fő)

Díjazás:

A dobogósoknak tárgyjutalom.

Nevezési link:

https://forms.gle/1TLDoKWc3kySSrW76

További infó:

Mézes Tibor Sólyom, +3620/472-0056, gocsejktfe@gmail.com

