Versenyjegyzőkönyv
Verseny adatai
Verseny neve

2012 Eger kupa 3.forduló

Verseny időpontja

2012.11.24

Verseny helyszíne

Bükk hegység, Felsőtárkány, Park Hotel Táltos

Futam/versenynap: ***

nappali, egyéni, egyfordulós, rövidtávú, regionális rangsoroló
Rendezőség

A nevek mellett kérjük a versenybírói minősítés feltüntetését is.

Rendező szervezet neve

Egri Spartacus SE

Rendező szervezet címe

3300 Eger, Zellervár u.3 tetőtér 5

Versenybíróság elnöke

Fekete Zoltán

Elnökhelyettes

-

Versenytitkár

Feketéné Nagy Erika

III.

Pályakitűző(k)

Veres Imre

Orsz.

Ellenőrző bíró(k)

Blézer Attila

I.

II.

Térkép

(K-számonként és kivágatonként külön sorba)

Név

K-szám

Kiadó

Kiadás
éve

Méretarány/
szintköz

Offset/
Digitális

Felsőtárkány, Szikla-forrás

K1282/2012

ESP

2012

5000/5m

digitális

Felhasznált (alap)térképek beszerzési forrása: saját, korábbi térkép
Pontérintés igazolás
Sportident

X

Szúróbélyegző

Egyéb:



Verseny távja
Hosszútávú 
Klasszikus 
Rövidített (60%) 
Középtávú 
Több nap miatt rövidített (80%) 
Váltó 
Csapat 
Versenyidő

(ha a Versenyszabályzattól eltér, vagy több versenytáv is szerepelt a versenyen)

Versenyidő

Kategóriák
versenyszabályzat szerint, valamennyi kategóriának.
Egyéb adatok

Óvás: nem volt
Kategóriatörlés (eredmény megsemmisítés): nem volt
Megjegyzés (előre nem tervezhető esemény): nem volt

Versenybíróság elnöke:Fekete Zoltán

Ellenőrző bíró(k): Blézer Attila

*** A jegyzőkönyvet futamonként, illetve versenynaponként kell kitölteni

Rövidtávú X

A rangsoroló versenyek adminisztrációs
kötelezettségeiből /részlet az RVI-ből/
4.3. Előzetes eredményértesítő
A verseny nem hivatalos eredményeit a verseny utolsó napja után legkésőbb 4 nappal
•
•

el kell juttatni az MTFSZz portál üzemeltetőjének,
meg kell jelentetni – ha van ilyen - a verseny saját web-oldalán

Változás esetén 3 napon belül frissítendő.
4.4. Elektronikus adatszolgáltatás minősítés számításhoz
A rangsoroló versenyek hivatalos eredményeit, valamint a minősítést befolyásoló jegyzőkönyvi adatokat a verseny
utolsó napját követő 14 napon belül a rendező szervezet el kell juttassa elektronikus formában az MTFSZ
Versenybizottságához a versenybizottsag@mtfsz.hu e-mail címre. Az ezt követő változásokról (pl. óvás elbírálása)
a rendező szervezet a változás megtörténtét követően 14 napon belül kell értesítse az MTFSZ Versenybizottságát.
A minősítés céljából történő elektronikus adatszolgáltatás a több formátumban történhet. Ezek megtalálhatók az
MTFSZ portálon és a Rangsoroló versenyek irányelveiben.
4.5. Versenyjegyzőkönyv
A verseny jegyzőkönyvét elektronikus formában a verseny utolsó napja után legkésőbb 2 héttel meg kell
küldeni a Versenybizottságnak (versenybizottsag@mtfsz.hu).
Ennek elmulasztása esetén nem minősít a verseny!
A tájfutó versenyek jegyzőkönyve okirat, melyet az okiratok megőrzésére vonatkozó általános szabályok szerint
kell tárolni, megőrizni. A verseny jegyzőkönyvét a rendező szerv köteles biztonságos módon, öt évig megőrizni. Az
MTFSZ Versenybizottsága kérésére betekintést kell biztosítani, vagy részükre hiteles másolatot átadni.
4.5.1. A versenyjegyzőkönyv részei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kitöltött jegyzőkönyv nyomtatvány (az MTFSZ portálról letölthető) –
Versenyeredmények a 4.4. pont szerinti formátumban
Kiírás (amennyiben az MTFSZ portálon az utolsó változat szerepel, elegendő az erre vonatkozó utalás.)
Versenyértesítő (amennyiben az MTFSZ portálon az utolsó változat szerepel, elegendő az erre vonatkozó
utalás.)
Rajtlista (amennyiben az MTFSZ portálon az utolsó változat szerepel, elegendő az erre vonatkozó
utalás.)
Vezértérkép (jpg formátumban vagy térképen)
Szimbóllista, pályák
Hivatalos pályaadatok
Óvások, azok elbírálása, elnöki és ellenőrző bírói jelentés

4.6. Eredményértesítő
Az eredményértesítőt a verseny utolsó napja után legkésőbb 4 héttel meg kell küldeni
•
•

minden résztvevő szakosztálynak,
Versenybizottság vezetőjének

az MTFSZ által karbantartott és közzétett egyesületi címlista szerint. Továbbá a verseny hivatalos eredményeit
•
•

el kell juttatni az MTFSZ portál üzemeltetőjének, és
meg kell jelentetni – ha van ilyen - a verseny saját web-oldalán

