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KIÍRÁS
VI. HELIKTIT KUPA

REGIONÁLIS RANGSOROLÓ TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ VERSENY
2021.

Helyszín: Napkor Erdei Iskola

Időpontja: 2021. november 13.

Versenyforma: Nappali rövidített normáltávú regionális rangsoroló verseny

Verseny célja: A tájékozódási futás népszerűsítése. Versenyzési lehetőség a
tájékozódási futók részére.

Rendező: Denevér Barlangkutató és Szabadidősport Egyesület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 61. II/8.

Telefon: 06-20/529-68-95

E-mail: denevercsoport@denevercsoport.hu

Elnök:

Pályakitűző:

Titkár:

SportIdent:

Surányi Gábor

Zelei Ferenc

Nagyné Matolcsi Judit

Nagyné Matolcsi Judit

Ellenőrző bíró: Garda Árpád

Nevezés: E-mail-en nevezes@denevercsoport.hu címen. Amennyiben az
e-mailes jelentkezésre 2 napon belül nem történik visszajelzés, akkor
kérjük a nevezést megismételni. Nevezéskor kérjük megadni a
versenyző nevét, egyesületét, kategóriát, versenyengedély számát, SI
dugóka számát. Számla igény esetén kérjük megadni a számlázási
címet, illetve az e-mail címet ahova az elektronikus számlát tudjuk
küldeni.

mailto:nevezes@denevercsoport.hu
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Kategóriák: FN: 12C, 14B, 16B 15-18C, 18B, 21B, 35B, 45B, 55B, 65B
Nyílt Kezdő, Nyílt szalagos (szalagos pályát, csak 5 fő nevező
esetén indítjuk ellenkező esetben összevonjuk a nyílt
kategóriával)
Kevés nevező esetén a rendező kategória összevonást alkalmaz.

Nevezési határidő: Nevezési határidő: 2021.11.05. 24:00

Nevezési díjak: Nevezési határidőig: 1000 Ft/fő
Nevezési határidő után és helyszíni nevezés: 1300 Ft/fő

Éves versenyengedéllyel nem rendelkezők esetében 300 ft napi
versenyengedélyt számolunk fel..

Nevezési díj fizetése: Helyszínen készpénzben a nevezett létszámnak megfelelően. A
számlát a versenyt követően online küldünk meg mindenki részére.

Szállás: Szállás egyénileg intézendő.

Szállítás: Szállítást nem tervezünk, de egyedi kérések esetén segítünk a
megszervezésében.

Terep: Alföldi homokbuckás erdő, váltakozó növényzettel (fenyő, akác, nyílt
terület) változatos domborzattal, nyílt területekkel.

Térkép: A térkép IOF szabvány szerint készült.
Méretarány 1:10 000, alapszintköz 2 méter.
Térkép mérete: A/4+ (305x215 mm)
digitális nyomdában, vízálló Pretex papírra  készül.

Tervezett null idő: 11:00.

Pontérintési rendszer: A versenyt SportIdent rendszerrel rendezzük, az AIR+ SI funkció nem
lesz bekapcsolva.

Díjazás: A kategóriák 1-3. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. A
legeredményesebb csapat elnyeri a Heliktit Kupát. Csapat verseny
értékelést lásd lejjebb. Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt.
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Tervezett
eredményhirdetés:

14:30-tól a versenyközpontban. Kérünk mindenkit, hogy a célba
érkezés után ne hagyja el a verseny központot, amennyiben van rá
lehetőség az eredményhirdetést hamarabb megtartjuk.

Csapatverseny: A csapatversenyben a kategóriákban 1-3 helyezettek pontot kapnak:
1. helyezett 5 pontot,
2. helyezett 3 pontot,
3. helyezett 1 pontot.
Amelyik egyesület a legtöbb pontot gyűjti az elnyeri a Heliktit kupát.
Pontegyenlőség esetén a több győzelem számít.
A pontszámításba a Nyílt kategóriák nem számítanak bele.

Egyéb: - A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
- A célban minden indulónak kötelessége lejelentkezni,

kiolvasáskor a bérelt dugókákat kérjük leadni.
- Kérjük a résztvevőket, hogy a “Zöldüljön a Zöld sport”

kezdeményezésnek megfelelően lehetőség szerint a saját
szemetét vigye haza.

- A versenyt az éppen hatályos COVID szabályoknak
megfelelően fogunk lebonyolítani, részletek az értesítőben.

Nyíregyháza, 2021.10.21.

Jó versenyzést kíván a Rendezőség!

Támogatóink:


