Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Nyílt Tájékozódási Futó Diákolimpia
2018/2019. tanév versenykiírása
A verseny célja:

A Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Diákolimpiai címek és helyezések,
valamint az Országos Diákolimpiai döntőbe jutás eldöntése, versenyzési
lehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése.

A verseny formája:

Nappali, egyéni, normáltávú regionális rangsoroló verseny.

Rendező:

Vas Megyei Tájékozódási Futó Szövetség

A verseny ideje:

2019. április 06. szombat

Tervezett „0” idő:

11:00 óra

Helyszín:

Hársas-tó GPS koordináták: 46.932599, 16.313263

Versenybíróság:
Elnök:

Dr. Kiss-Geosits Beatrix

Titkár:

Tajnai Anita

Pályakitűző:

Bárdosi Zoltán, Kovács Gábor, Hambuch Mátyás

Ellenőrző bíró:

Fehér Ferenc

Kategóriák:

Fiú/Lány – Születési év (tájfutó kategória)
II. kcs. (szalagozott):

2008 és később születettek (FN12D)

III. kcs.:

2006-2007 (FN14B)

IV. kcs.:

2004-2005 (FN16B)

V. kcs.:

2002-2003 (FN18B)

VI. kcs.:

2001 és korábban születettek (FN20B)

Nyílt verseny:

Nyílt szalagozott, Nyílt könnyű, Nyílt technikás

Nevezhetők:

Alsó és középfokú tanintézmények nappali tagozatos hallgatói, akiket
tanintézményük benevez. Nyílt kategóriába bárki nevezhet.

A diákolimpiára nevezni kétféleképpen szükséges!
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikusan a
Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított nevezési rendszerben
(https://nevezes.diakolimpia.hu/), illetve a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség ENTRY rendszerén keresztül (http://nevezes.mtfsz.hu) vagy emailben is szükséges elvégezni. Nevezési eltérések esetén az MDSZ rendszerében
szereplő adatok az irányadók.
A nevezés folyamata: Minden indulót már a megyei forduló előtt be kell nevezni az MDSZ
rendszerében. Az MDSZ rendszerébe csak a testnevelő nevezhet, kérjük a
klubvezetőket, hogy időben vegyék fel a kapcsolatot az iskolákkal. Az MDSZ
rendszerében azokat az aranyjelvényes versenyzőket, és a CEYOC-on a
magyar válogatott színeiben versenyzőket is be kell nevezni, akik nem
indulnak a megyei döntőn! A megyei és az országos diákolimpiára a nevezés
az eddig megszokott módon az ENTRY-ben történik. A megjegyzés rovatba
kérjük beírni a település és az oktatási intézmény nevét (ilyen sorrendben).
Eredményhirdetés:

kb. 14:00 órakor a célban.

Díjazás:

A diákolimpia 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek (megyénként).
Az abszolút verseny 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek.

Nevezés:

2019. március 27. szerda éjféig beérkezőleg
Határidő utáni nevezés csak a nyílt kategóriákban lehetséges az üres helyek
erejéig.

Nevezési cím:

e-mail: vmtfsz@gmail.com vagy az Entry rendszeren keresztül

Nevezési díj:

600 Ft/fő, SI dugóka bérlet 300 Ft/fő
Fizetés készpénzben jelentkezéskor, vagy előre utalással
Vas Megyei Tájfutó Szövetség: OTP 11747006-27247000

Térkép:

1:10 000 méretarányú, 5m asz, 2016-2018-ban készült, ill. felülvizsgált.

Terep:

Tipikus őrségi terep a Szentgotthárd-Máriaújfalu melletti Hársas-tótól délre
és nyugatra, többségében jól futható vegyes erdőkkel, nagyobb hegyhátakkal,
meredekebb oldalakkal, helyenként igen részletgazdag, lefutó völgyekkel,
árkokkal.

Terepletiltás:

A versenykiírás megjelenésétől a verseny időpontjáig mindennemű tájfutó
tevékenység csak a rendezőség tudtával és beleegyezésével végezhető a
Szentgotthárd – Magyarlak – Farkasfa – Apátistvánfalva - Alsószölnök
településekkel határolt területen belül.

Egyéb:

A II - VI korcsoport megyénkénti 1-5 helyezettje továbbjut az országos
döntőre.
A versenyen SI pontérintési rendszert használunk.
Országos döntő: http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/show/esemeny_id/6672

Mindenkit szeretettel várunk

