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VERSENYKIÍRÁS
Rendező
Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3 www.egrispartacus.hu
A verseny támogatói
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cserépfalu Község Önkormányzata
Egererdő Erdészeti Zrt – az állami erdők gondos gazdája
Bükki Nemzeti Park
Verseny elnöke
Pályakitűző
Ellenőrzőbíró
Versenyforma
Helyszín

Terep
Terepletiltás
Térkép
Tervezett „0” idők

1.nap
2.nap *
Blézer Attila
Blézer Attila
Sőtér János
Sőtér János
Kiss György
Paskuj Mátyás
nappali, egyéni, normáltávú
nappali, egyéni, normáltávú
országos rangsoroló
országos rangsoroló
Cserépfalu, Cinegés, az Ördög-torony nevű kaptárkő alatti terület.
Megközelítés: Cserépfaluból ÉK-re menő erdészeti aszfaltos úton a
faluközponttól 2 km-re. 47.958509, 20.544746
Középhegységi terep markáns domborzattal, közepes úthálózattal
Többnyire jellegfás nyílt területek illetve szálerdős és bozótosabb részekkel
vegyes tereprészek váltakozva fordulnak elő
A Cserépfalu-Kács vonaltól északra, a Mocsáros-háza vonaláig eső
területeken a kiírás megjelenésétől tájfutó tevékenység nem megengedett.
1:10000
1:10000
F21A, F21B, F20A, F35A - 1:15000
11:00
10:00

* Az idén 50 éves MTFSZ által meghirdetett versenysorozat zárófutamára és díjazására ekkor kerül
sor. Az eseményről részletesen itt található információ.
Eredményértékelés
Időmérés a SPORTident rendszerrel történik. Dugóka bérleti díja 300.-Ft/fő/futam, az F/N 10-12-14es kategóriákban induló hazai versenyzőknek ingyenes.
Kategóriák
F/N 10D, 10DK, 12D, 12C, 14B, 16B, 18B, 15-18C, 20A, 21A,B,Br,C, 35A,Br, 40B, 45B, 50B, 55B,
60B, 65B, 70B, 75B, 80B, Nyílt kezdő, Nyílt technikás, gyermekverseny. 5 főnél kevesebb létszám
esetén a rendezőség a kategória összevonás jogát fenntartja.
Nevezési lehetőségek
• online, 2020.10.16-ig - http://entry.mtfsz.hu
• e-mail - fekete.zoltan.esp@gmail.com – egyesület, név, kategória, SI dugókaszám
megadásával. Az e-mailen érkezett nevezéseket 24 órán belül visszaigazoljuk, ellenkező
esetben kérjük megismételni!

Nevezési határidők, árak, fizetés
MTFSZ versenyengedély nélkül:
2020.10.05-ig
F/N 12-16,15-18C
2.600 Ft/fő/futam
F/N 18-55
3.000 Ft/fő/futam
F/N 60-80
2.600 Ft/fő/futam
Nyílt,10D,10DK,12D
1.800 Ft/fő/futam

2020.10.06 - 10.16
2.600 Ft/fő/ futam
3.600 Ft/fő/ futam
2.600 Ft/fő/ futam
1.800 Ft/fő/ futam

2020.10.16 után
2.600 Ft/fő/ futam
4.000 Ft/fő/ futam
2.600 Ft/fő/ futam
1.800 Ft/fő/ futam

MTFSZ versenyengedéllyel:
2020.10.05-ig
F/N 12-16,15-18C
2.000 Ft/fő/futam
F/N 18-55
2.400 Ft/fő/futam
F/N 60-80
2.000 Ft/fő/futam
Nyílt,10D,10DK,12D
1.800 Ft/fő/futam

2020.10.06 - 10.16
2.000 Ft/fő/ futam
3.000 Ft/fő/ futam
2.000 Ft/fő/ futam
1.800 Ft/fő/ futam

2020.10.16 után
2.000 Ft/fő/ futam
3.400 Ft/fő/ futam
2.000 Ft/fő/ futam
1.800 Ft/fő/ futam

Nevezést egy-egy futamra is elfogadunk. Gyermekversenyre a helyszínen lehet jelentkezni, itt
nevezési díj nincs. Sorsolás tervezett ideje 2020. 10. 20-án az SI rendszerrel.
A sorsolás után elérhetővé tesszük a klubok számára az SI rendszer által előállított fizetési listákat,
melyek alapján a nevezési díj banki átutalással teljesíthető az Egri Spartacus SE, K&H Bank Zrt,
10403507-00003639-00000003 bankszámlaszámra.
A számlázáshoz kérjük, az egyesületek a nevezési díj átutalásával egyidőben küldjék meg azt az
email címet, ahova a számlát küldhetjük, magánszemély számlaigénye esetén pedig a nevet, címet,
adószámot is kérjük megadni - fekete.zoltan.esp@gmail.com. A klubok hivatalos címe, adószáma
az online számlázó rendszerben rendelkezésre áll.
A számlákat elektronikus úton fogjuk eljuttatni arra az e-mail-címre, ahonnan a számlaigénylés
érkezett. Az esetleges helyszíni nevezésekről utólag, elektronikusan fogjuk megküldeni a számlát.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számlát csak az utaló részére tudunk kiállítani, tehát pld. egy utaló
magánszemélynek nem tudunk egyesületi számlát kiállítani.
Szállás
Szállás egyénileg intézendő, néhány javasaltunk:
Mezőkövesd, Zsóry Zsibongó: http://zsory.hu/araink/
Eger, Wigner Kollégium: http://www.wignerkollegium.hu/?q=szallasrendeles-csoportos
Tornatermi szállás a környékbeli iskolákban biztosan nem lesz, az iskolák senki idegent nem
fogadhatnak.
Díjazás
Egyéniben a két forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettjei érem, az 1.
helyezettek tiszteletdíjazásban részesülnek, a nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. A
gyermekverseny minden indulója apró ajándékot kap.
Egyebek
•
•
•

A versenyrendezés során törekszünk a koronavírus-járvány miatti versenyrendezési
szabályok, a versenyen alkalmazandó higiéniás előírások betartására. Ennek részleteit a
versenyértesítő fogja tartalmazni az akkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően.
A járványspecifikus szabályok betartását a verseny résztvevői (versenyzők és kísérőik)
magukra nézve kötelezőnek tekintik. Az előírások be nem tartása a versenyből való kizárást
vonhatja maga után.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.

•
•

A cél területén tájfutó és egyéb sportfelszerelések árusítása, valamint minden más
kereskedelmi tevékenység csak a rendezőséggel történt egyeztetés után lehetséges
A versenyen résztvevők (versenyzők, nézők, kísérők) elfogadják, hogy róluk képek,
videofelvételek készülhetnek, mely képekkel, videofelvételekkel a szervezők rendelkeznek,
azokat harmadik személy részére átadhatják (sajtó, internet).
Eredményes versenyzést kíván a Rendezőség!

