I. Őrségi Nyár
terepfutó verseny
Őrség, Hársas-tó 2016. augusztus 6.
versenykiírás
futónaptár.hu
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE
Telefon: 30/3476356, e-mail: tajfutas@outlook.hu
Rajt: 2016. augusztus 6. (szombat) 18.00 óra Őrségi Hársas-tó strandján
Jelentkezés: 16:30-17:30-ig a strandon
Cél: Hársas-tó strand
Leírás: A futók az Őrségi Hársas-tó partján vezető 2,2 km hosszú örvényen futnak körbe. A hosszabb távok több kör
megtételét jelentik a tóparton. Az 5 és 10 körös versenyszámok váltóban is teljesíthetőek.
Távok és kategóriák:
2,2 km (1 kör) F10, F14, F18, F21, F40, N10, N14, N18, N21, N40
6,6 km (3 kör) F14, F18, F21, N14, N18, N21, N40
11 km (5 kör) F21, F40, N21, N40 Férfi váltó, Női váltó
22 km (10 kör) F21, F40, N21, N40 Férfi váltó, Női váltó
Az egyes kategóriáknál a szám az életkori határt jelöli, és akkor kerülnek külön értékelésre korosztályos kategóriák, ha
azokba legalább 5 előnevezés érkezik.
Díjazás: Valamennyi induló a verseny emlékül egy a verseny egyedi hűtőmágnesét kapja ajándékba. A külön értékelésre
kerülő kategóriában az első három helyezettnek éremdíjazást és a győzteseknek tárgyjutalmat biztosítunk.
Időmérés: A versenyen a SportIdent elektronikus időmérő rendszert alkalmazzuk, akinek van saját SportIdent chipje,
kérjük nevezéskor a számát megadni! Akinek nincs, annak a helyszínen biztosítunk bérleti lehetőséget 300 Ft/db áron.
Nevezési díjak:
2,2 km és 6,6 km

11 km és 22 km

F10-18, N10-18
F21-40, N21-40

július 31-ig
1000 Ft
1500 Ft

F21-40, N21-40
Váltó

2000 Ft
3000 Ft

július 31. után és a helyszínen
1500 Ft
2000 Ft
3000 Ft
4000 Ft

Runcard kártyával rendelkezőknek előnevezés esetén 300 Ft kedvezményt biztosítunk a nevezési díjból. A
kedvezményes előnevezési díj a részvételi költség (nevezési díj + chip bérleti díja, ha nincs saját) legkésőbb augusztus 1ig történő átutalása esetén érvényes. Átutalási számlaszám: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE 73900078-10009172
Közleményben kérjük feltüntetni az induló nevét és hogy „Őrségi Nyár”!
Nevezési cím: tajfutas@outlook.hu
Nevezéskor kérjük az alábbi adatok megadását: név, születési idő, lakcím, ha van, akkor egyesület, illetve ha van saját

Sportindent chip, akkor annak a száma. Váltó nevezéskor kérjük megadni a váltó és a váltótagok adatait!
Szállás: saját felszereléssel a Magyarlaki Művelődési Háznál kialakított ideiglenes kempingben péntek és szombat
éjszaka 600 Ft/fő.
További információ: Hites Viktor tajfutas@outlook.hu, mobil: 30/3476356
Szolgáltatás a Célban: A befutóknak frissítőt és egy kis finomságot biztosítunk a célban.
Eredményhirdetés: 20:30-kor a Célban
Partnereink: Veszprém megyei Tájfutó Szövetség, Zoldbolt.hu, Magyarlak Község önkormányzata, Őrségi Nemzeti Park

