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   2016. ÉVI NYÍLT ORSZÁGOS EGYESÜLETI VÁLTÓBAJNOKSÁG (OEVB) és 2016. ÉVI NYÍLT NORMÁLTÁVÚ ORSZÁGOS EGYÉNI BAJNOKSÁG (ONEB) 
      

      2016. október 15-16. 
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 Versenykiírás   
 Időpont: OEVB:   2016. október 15. (szombat – munkanap!)  ONEB:   2016. október 16. (vasárnap)  Helyszín: Csákberény,  Vértes hg. (Budapesttől 75 km) Versenyforma:   OEVB:  Nappali, egyfordulós, váltóverseny  ONEB:  Nappali, egyfordulós, egyéni verseny  Rendező: A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség megbízásából    a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 
 A verseny fővédnöke:    Törő Gábor, a Fejér megyei közgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő  A verseny védnökei:   Vécsei László, Csákberény polgármestere Bugár József, az MTFSZ elnöke  Rendezőség: Elnök: Bujdosó István  Elnökhelyettes: Gyalog László, Máthé István  Pályakitűző:   Morandini Viktor (OEVB), Peregi Dávid és Sulyok Ábel (ONEB)  Ellenőrzőbíró: Somlay Gábor (OEVB), Pápai János (ONEB)  Titkár:  Kedl Ildikó  Tervezett 0 idő:  OEVB:   október 15.,szombat   11:00   ONEB:   október 16.,vasárnap  10:00  Térkép:  Helyesbítés: 2016 Tabáni Spartacus SKE (Sulyok Ábel, Erdélyi Tibor) (korábbi helyesbítések: 1999, 2010).    OEVB:   M=1:10 000 / 5 m. ONEB:   M=1:15 000 / 5 m, 1:10 000 / 5 m.  

Az erdő jellegzetes, de néhol igen változatos vértesi terep. A tipikus nyíres-kőrisest hirtelen felválthatja a bükkös vagy az ültetett fenyves. A Vértes legmélyebb völgyei itt vannak, illetve a terep egy része ki-emelkedően sziklás.  
 A sziklás részekről még soha nem készült tájfutó térkép, másfél négyzetkilométernyi teljesen új terep került hozzá a korábbi térképhez. Ugyanakkor a régi térkép is teljesen megújult. 
 Terepletiltás:   A versenykiírás megjelenésétől a bajnokság időpontjáig mindennemű tájfutó tevékenység tilos az alábbi sraffozással jelölt területen!  
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   Kategóriák: OEVB: Bajnoki kategóriák:  Férfi (F), női (N):    öt fős – egy-egy 14, 16, 18, 20, 21-es korcsoportú pálya  F170A:     négy fős – egy- egy 35, 40, 45, 50-es korcsoportú pálya F230A:     négy fős – egy- egy 50, 55, 60, 65-es korcsoportú pálya N120A:     három fős – egy- egy 35, 40, 45 -ös korcsoportú pálya N150A:     három fős – egy- egy 45, 50, 55 -ös korcsoportú pálya    Nem bajnoki kategóriák:  FN: 10D, 12C FN: 14B, 15-18C, 18B, 21B, 21BR, 40, 50, 60 és F70 Nyílt kategóriák:   nyílt technikás (OA), nyílt kezdő (OB), nyílt szalagos (OD)  ONEB:  Bajnoki kategóriák:   FN 14, 16, 18, 20, 21E    FN 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75A; F80, 85A   Nem bajnoki kategóriák:  FN 10D, 12C, 15-18C, 21BR  Nyílt kategóriák:  nyílt technikás (OA), nyílt kezdő (OB), nyílt szalagos (OD)   Nevezés:  Nevezni az egyesület, kategória, név, SI-szám megadásával kell 
 Online az ENTRY nevezési rendszeren keresztül http://nevezes.mtfsz.hu/ 
 e-mail: tabanispartacus@gmail.com 
 postán: Tabáni Spartacus SKE, 1013 Budapest, Attila út 2.  Az elektronikus formában érkező nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk. Ha ez nem történik meg, kérjük a nevezés megismétlését!  Bajnoki kategóriákban kizárólag érvényes versenyengedéllyel lehet részt venni! 

 
Nevezési határidő      OEVB & ONEB:  2016. szeptember 28. 
Nem bajnoki, illetve nyílt kategóriákban az üres helyekre a helyszínen is elfogadunk nevezést. 
 
Váltók név szerinti megadása  OEVB: 2016. október 14. 20:00 óra 
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Nevezési díj: OEVB  Bajnoki kategóriák:          2200 Ft/fő  Nem bajnoki kategóriák:     09.28-ig         1500 Ft/fő    10.14-ig    1800 Ft/fő    a helyszínen 2100 Ft/fő  Nyílt kategóriák:    1500 Ft/fő    ONEB  Bajnoki kategóriák:  FN 14–18           2000 Ft/fő  Bajnoki kategóriák:  FN 20-tól              2500 Ft/fő  Nem bajnoki kategóriák:     09.28-ig 1500 Ft/fő    10.14-ig 1800 Ft/fő    a helyszínen  2100 Ft/fő  Nyílt kategóriák:    1500 Ft/fő  Fizetés készpénzben a helyszínen vagy átutalással. Kérjük az átutalási számlaigényeket előre jelezni egyesületnév, 
cím és adószám megadásával a tabanispartacus@gmail.com email-címen.  Sorsolás: OEVB & ONEB:   2016. október 4. 
 
Szállás:  
Kollégium (Székesfehérvár, József Attila Kollégium, Széchenyi u. 13) 3000 Ft/fő/éj 
Turistaház (Csákvár, Öreg tölgy turistaszálló, Szent Mihály tér)       2500 Ft/fő/éj  
Turistaház (Csákberény, Református parókia, Bajcsy Zs. u. 12. – csak szombat, max 40)   1200 Ft/fő/éj  
Tornaterem (Csákvár, Sporttelep, Vöröskapu u. 14)         800 Ft/fő/éj  
 
Szállítás:  nem szervezünk, igény esetén megoldjuk. 
 
Rendezéstechnikai kérdések: 
OEVB 
Egy egyesület több váltót is indíthat, ekkor az a megkötés érvényes, hogy azonos korcsoportúak egy egyesületen belül – ameddig lehetséges – azonos helyen nem futhatnak.  
A korcsoportok futási helyének részleges korlátozása.  

 A Férfi és Női kategóriában az 1-3. futó helyén szabadon választható az FN 14-16-18 korcsoportok helye, míg a 4-5. futó helyén az FN 20-21 kategóriák futhatnak.   
 A 20 és 21-es korcsoport pályái legyenek egyenértékűek. 
 A 4 fős szenior váltók esetén az 1-2. futó helyén a két idősebb, míg a 3-4. futó helyén a két fiatalabb korcso-port fut. Az 1-2., illetve a 3-4. futók pályái legyenek egyenértékűek.  
 Az együttfutások elkerülése végett szakaszkombinációs vagy részpályafelcserélős váltóforma alkalmazandó.  

A versenyformák leírását a Versenyszabályzat tartalmazza.  
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ONEB 
Alapvető feltétel, hogy a legjobb versenyzők a mezőny második felében, de inkább a vége felé induljanak, hogy ezzel is a lehető leghasonlóbb körülmények legyenek számukra. Ennek érdekében a mezőnyt a nevezések beérkezése után, a sorsolás előtt két részre kell bontani: Egy úgynevezett „vörös csoport” (red group) vagy „kiemelt csoport”, illetve a többi versenyző. A kiemelt csoport indul a mezőny végén, a többiek pedig a mezőny elején.  
A kiemelt csoportot a tárgyévben elért (tehát releváns) és a nemzetközi eredmények alapján kell megállapítani. A kiemelt csoport létszáma kategóriánként 15 fő, de maximum a nevezők létszámának egyharmada.  
A kiemelt csoport összetételének megállapítása:   

 első körben bekerül a tárgyévi Középtávú OB azonos kategóriájának 1-6. helyezettje (a verseny eredményét figyelembe véve, nem a magyar bajnoki sorrendét; maximum 6 hely);   
 második körben (csak FN21 kategóriák esetén) bekerülnek a Világranglista 1-200. helyezettjei (a nevezési ha-táridőkor az IOF honlapján megtalálható aktuális világranglista alapján) – sorrendben;  
 harmadik körben az „aktuális”, az augusztus 31-ig lezajlott versenyek alapján készült ranglista sorrendjében kell feltölteni a kiemelt csoport maradék helyeit a nevezett versenyzők közül. 

A kiemelt csoport összetételét az MTFSz iroda állapítja meg és hozza nyilvánosságra, legkésőbb a nevezési határidő után 5 nappal (amennyiben a nevezés nem az MTFSz központi nevezési rendszerén keresztül zajlik, a rendező köteles minden adatot megküldeni ehhez az MTFSz-nek).  
A versenyen a kiemelt csoportba nem kerülők futnak a mezőny elején (köztük sorsolással dől el a rajtsorrend), a ki-emelt csoport tagjai pedig a mezőny végén (köztük is sorsolás dönti el a rajtsorrendet).  

Minimális indítási időköz 
Utánpótlás/Felnőtt    Szenior I.    Szenior II.  
 45 főig 4 perc     45 főig 4 perc    6 perc 
46-60 fő között 3 perc    46-60 fő között 3 perc 
60 fő felett 2 perc           60 fő felett 2 perc  

Díjazás:   
OEVB:  A bajnoki kategóriák győztes csapatai elnyerik Magyarország Egyesületi Váltóbajnoka címet. 

Az 1-3. helyezett csapatok érem- és tiszteletdíjban részesülnek.  
ONEB: A bajnoki kategóriák győztesei elnyerik Magyarország Egyéni Normáltávú Bajnoka címet. 

Az 1-3. helyezettek érem- és tiszteletdíjban részesülnek.  
Nem bajnoki és nyílt kategóriák 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

Egyéb:  
 a versenyt SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel bonyolítjuk le. Akik nem rendelkeznek saját dugókával, a helyszínen bérelhetnek, ennek bérleti díja 300 Ft/nap (a 14 év alattiaknak minden kategóriában ingyenes); 
 a célban büfé üzemel, meleg ételekkel is; 
 a cél közelében óvoda üzemel ; 
 a versenyen kereskedelmi tevékenység csak a verseny elnökének engedélyével lehetséges.   A versenyről folyamatos információkat az egyesület honlapján: www.tabanispartacus.hu találhattok. 

 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR a Rendezőség 


