Foxoring Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság
Versenyértsítő

Tatabánya-Körtvélyes
2018. 07. 22.
A verseny a Vértes Kupa Normáltávú országos rangsoroló tájékozódási futó
versennyel együtt kerül megrendezésre.
Rendező:
MRASZ megbízásából: Területi Rádióklub Zalaegerszeg
Gerecse Tájfutó Club Tatabánya
Versenybíróság:
Vezető bíró: Venczel Miklós
Telepítő: Krajcár Lajos
Rajtbíró: Radics Anna
Célbíró: Tóth Csaba
Műszaki bíró: Regály Gyula
Tájfutó verseny
Elnök: Mauer Lajos
Térkép felelős: Gyulai Tamás
Rajtfelelős: Eipl András

Helyszín:
A versenyközpont a Körtvélyespusztai kápolnánál lesz.
GPS koordináták: 47.508442, 18.449511.
A versenyközpontot, parkolót, célt, befutó, átfutó pontot, valamint az átfutó szakaszt az
alábbi térképvázlat mutatja be. Parkolásra csak a kijelölt parkolót lehet használni a parkolást
irányítók utasításai alapján.

Jelentkezés: 8:30-tól 9:45-ig a versenyközpontba
A helyszínen a kinyomtatott térképek erejéig tudunk nevezést elfogadni. + 10 db
Szintidő: 150 perc
Távolságok:

Cél-Rajt: 600 m / 20 m, kék szalagozáson

Kérek mindenkit hogy önállóan a szalagozáson haladva 0 időig érjen oda a
rajthoz.
„0” idő:

10:00

Térkép:
Körtvélyes-Fenyves /rajzolta Gyulai Tamás, Gyulai Zoltán 2016-2018-ban,
helyesbítette Sulyok Ábel 2017-ben/,
méretarány: 1:10000, alapszintköz: 5 m, mérete A4, anyaga: pretex, nyomtatás: ofszet
nyomat ötszínnyomással.
Terep: Tipikus vértesi terep, jól futható tölgyerdők, részletgazdag sziklás hegyoldalak és
technikás karszt sziklagyepek jellemzik a területet. A növényzet változatosságát a vértesi
viszonylatban ritkának mondható fenyvesek színesítik. Néhol a csapadékos időjárás
következtében csalán illetve falgyom erősödött fel, de általánosságban nem jellemzően. A
cél közelében romos kerítésmaradványok találhatók, melyek balesetveszélyesek
lehetnek. Kérjük, fokozott körültekintéssel haladjatok!

Rajt: A rajtba beállás 3 perccel az indulás előtt történik. Az első kordonban törlés, a
másodikban ellenőrzés, a harmadikban térképfelvétel történik. Vadászrajt lesz, a térképet
csak a rajt pillanatában lehet megtekinteni. A térképre rajzolást mindenki a saját idejéből
teheti meg.
Cél, kiolvasás:
Figyelem! A Céldoboz és a BEACON (Céladó) - a tájfutóknak
100-as pont - dobozát közösen használjuk a tájfutó versennyel. Kiolvasás a
célban/versenyközpontban történik.
WC, tisztálkodás:
lesznek kihelyezve.

A versenynap vízellátását lajtoskocsiból biztosítjuk, illetve mobil WC-k

Rajtlista:
Az alábbi oldalon található meg:
https://docs.google.com/document/d/1Het6K4kKS16TlL5C8clBeAoQKozg4dXEiRi_hncNN9c
/edit?usp=sharing
Eredményközlés: Papíron nyomtatva
Eredményhirdetés, díjazás: A tájfutó verseny eredményhírdetése után, várhatóan 14 óra
körül. Az egyéni I-III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak,

Keresendő adók:

Egyéb:
A befutó versenyzők ásványvizet kapnak.
A versenyen WC, mosdási lehetőség lesz.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.

