10. Tisza-tó kupa versenykiírása
2022.06.26 – Tiszafüred
Rendező
Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3 www.egrispartacus.hu
A verseny támogatói

Tiszafüred város Önkormányzata
Verseny elnöke
Pályakitűző
Ellenőrzőbíró
Versenyforma
Helyszín
Terep
Tervezett „0” idők
Jelentkezés

1.futam
2.futam
Blézer Attila
Blézer Attila
Kiss Mikes Tamás
Kiss Mikes Tamás
Surányi Gábor
Surányi Gábor
nappali, egyéni, rövidtávú országos nappali, egyéni, rövidtávú országos
rangsoroló
rangsoroló
Tiszafüred
Tiszafüred
lakó- nyaraló- és pihenőövezet, kisebb forgalmú utcákkal, parkokkal,
kizárólag edzőcipő viselése ajánlott,
a terep egy részéről korábban tájfutó térkép még nem készült!
10:00
15:00
8 - 9:30-ig
13:30 – 14:30-ig

Eredményértékelés
Időmérés a SPORTident rendszerrel történik. A versenyen 5-ös sorozatú dugókákat lehet bérelni,
bérleti díj nincs, de elvesztés esetén a dugóka árát kiszámlázzuk. Az ellenőrzőpontokon az AIR+
üzemmód be lesz kapcsolva.
Kategóriák
F/N 10D, 10DK, 12D, 12C, 14B, 16B, 18B, 15-18C, 20A, 21A, Br, 35A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A,
65A, 70A, 75A, F80A, Nyílt kezdő, Nyílt technikás. 5 főnél kevesebb létszám esetén a rendezőség
a kategória összevonás jogát fenntartja.
Térkép
Mindkét futamon 2022-ben helyesbített, 1:4000/1m méretarányú térkép. Mérete A4, anyaga: pretex
(vízálló)
Nevezési lehetőségek
• elsősorban online - https://www.e-nevezes.hu/
• kivételes esetben 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 versenyengedéllyel:
2022.06.07-ig
egy futam össz.futam
F/N 12-18,15-18C
1.900
3.600
F/N 20-60
2.300
4.400
F/N 65-80
1.900
3.600
Nyílt,10D-DK,12D
1.700
3.200

2022.06.08-06.18
egy futam össz.futam
2.300
4.400
2.800
5.400
2.300
4.400
2.000
3.800

2022.06.18 után
egy futam
össz.futam
2.600
5.000
3.200
6.200
2.600
5.000
2.000
3.800

MTFSZ versenyengedély nélkül:
2022.06.07-ig
egy futam össz.futam
F/N 12-18,15-18C
2.500
4.800
F/N 20-60
2.900
5.600
F/N 65-80
2.500
4.800
Nyílt,10D-DK,12D
1.700
3.200

2022.06.08-06.18
egy futam össz.futam
2.900
5.600
3.400
6.600
2.900
5.600
2.000
3.800

2022.06.18 után
egy futam
össz.futam
3.200
6.200
3.800
7.400
3.200
6.200
2.000
3.800

Nevezést egy-egy futamra is elfogadunk. Sorsolás tervezett ideje 2022. 06. 19-én 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 is kérjük megadni fekete.zoltan.esp@gmail.com. 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.
Díjazás
Egyéniben a két forduló összetett eredménye alapján a kategóriák 1-3 helyezettjei érem, az 1.
helyezettek tiszteletdíjazásban részesülnek.
Egyebek
• szállítást nem szervezünk, a helyszín tömegközlekedéssel megközelíthető.
• A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
• A cél területén tájfutó és egyéb sportfelszerelések, termékek 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).
• A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19
járványügyi készültség időszakában – figyelembe véve a mindenkor aktuális jogszabályi
korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt
esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken résztvevők számát, illetve egyes
versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes eseményt felfüggeszti, illetve félbeszakítja.
A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező nem vonható felelősségre az ebből
fakadó károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható.

Eredményes versenyzést kíván a Rendezőség!

