Budapesti és Pest megyei diákolimpia és
Budapesti amatőr („B” csoportos) diákolimpia
Versenyértesítő
A Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztálya szeretettel köszönti a benevezett versenyzőket és a kísérőiket a
2014. évi Budapesti és Pest megyei diákolimpián.
Versenybíróság
Elnök: Borosznoki László
Pályakitűző: Jenes Soma
Ellenőrzőbíró: Vajda Zsolt
A verseny formája
Egynapos, regionális rangsoroló, egyéni, hosszabbított rövid távú tájfutó verseny.
A verseny időpontja
2014. április 26. (szombat)
Versenyközpont
Budapest XII. ker., Hegyhát út, Gennaro Verolino Iskola és Gyermekotthon
Megközelítés
Lehetőleg tömegközlekedéssel: a 21, 21A autóbusszal a Fülemile úti megállóig, onnan
a Hegyhát úton 400 m vagy a fogaskerekű Széchenyi-hegyi végállomásától a Rege út –
Ordas út – Hegyhát út útvonalon 600 m.
A versenyre való utazáshoz az iskolák a tömegközlekedés költségeit megigényelhetik,
és elszámolhatják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál.
Személygépkocsival parkolni a környező utcákban a KRESZ előírásait betartva lehet. A
Hegyhát úton az Eötvös út és az Ordas út között (néhány öböltől eltekintve) hétvégén
megállni tilos. Hétvégén tilos a behajtás a Rege út Agancs út és Golfpálya út közötti,
illetve a Golfpálya út Rege út és Hegyhát út közötti szakaszára.

Jelentkezés
Öltöző

„0”-idő
Vk-rajt távolság
Rajtlista
Térkép

26-án 9.30-ig a versenyközpontban.
A versenyközpontban két tanteremben öltözési lehetőséget biztosítunk. Kérjük, ne
nyúljatok a terem felszerelési tárgyaihoz! A termek és az illemhelyek tisztaságára kérjük
mindenki vigyázzon!
10 óra
500 m kék szalagozáson
http://www.mom-o.hu
2014 áprilisában helyesbített, részben új térkép, A4-es méretű, vékony fóliával
laminálva.
A térkép méretaránya 1:3000 / 2m. A térkép sprintjelkulccsal készült, így tilos átmenni
az áthatolhatatlannak jelölt kerítésen, illetve az olívazölddel jelölt tiltott területeken!

A térképet befutás után 60-ig le kell adni!

Szimbol

Szimbolok a térképre nyomtatva, pótszimbol a rajtban található.

Terep

Park, illetve bokros, ligetes terület, kevés szinttel. A füves részeken számtalan kisebbnagyobb csapás van, melyeket a térkép nem ábrázol.
Figyelem! A terepen több helyen a felhagyott hajléktalansátrak helyén
szemétkupacok maradtak, melyeket a térképen veszélyes területnek jelöltünk.
Ezeket mindenki igyekezzen elkerülni, mert sérülésveszélyes lehet!

A terepen régi szögesdrót kerítés maradványai vannak, melyeket a térképen
áthatolhatatlan kerítésnek jelöltünk, és piros-sárga szalaggal tettük jól láthatóvá,
illetve ahol szükséges, kordonnal kerítettük el. Ezeken senki ne bújjon át, mert
balesetveszélyes (és a sprintjelkulcs szerint tilos)!
Pályaadatok
N-II
N-III
N-IV
N-V
N-VI

1,5 km / 25 m / 18 ep.
1,9 km / 40 m / 15 ep.
2,3 km / 50 m / 21 ep.
2,6 km / 60 m / 26 ep.
3,0 km / 65 m / 29 ep.

F-II
F-III
F-IV
F-V
F-VI

1,5 km / 25 m / 19 ep.
2,1 km / 50 m / 17 ep.
2,6 km / 40 m / 24 ep.
3,0 km / 60 m / 24 ep.
3,3 km / 70 m / 29 ep.

Időmérés

A versenyen a SPORTident rendszert használjuk. Amennyiben az SI doboz nem
működik, a térkép szélére kell lyukasztani, és a lyukasztást a célban bemutatni.
Cél
A cél a versenyközponttól 200 m-re van. Senki ne felejtse el befutás után a
dugókáját a versenyközpontban kiolvasni!
A befutó versenyzők frissítőt kapnak.
Eredményhirdetés
Amint lehetséges; előreláthatólag 12 órától a versenyközpontban. A kategóriák 1–3.
helyezettjei éremdíjazásban, az 1–6. helyezettek oklevélben részesülnek.
Továbbjutás az országos diákolimpiára
Kategóriánként Budapestről az első 10, Pest megyéből az első 5 helyezett nevezhető
az országos döntőre, melynek időpontja: 2014. május 24-25..
Budapesti amatőr („B” csoportos) diákolimpia
A Budapesti diákolimpiával együtt rendezzük meg a Budapesti amatőr tájfutó
diákolimpiát. A versenyen részt vehetnek a budapesti általános- és középiskolák
nappali tagozatos tanulói, akik 2013-ban nem szereztek minősítést.
Kategóriák: általános iskolás (3–8. osztályos) fiú, lány, középiskolás (9–12. osztályos)
fiú, lány.
Nevezés: email-ben a nevezes@mom-o.hu címre a név, iskola és kategória
megadásával, ill. a helyszínen reggel 9 óráig. A részvétel ingyenes.
Rajtolás: a B csoportos diákolimpia résztvevőinek nem készül rajtlista, ők 10–11 óra
között tetszőleges időpontban rajtdobozzal indulhatnak
Pályaadatok: általános iskolás 1,2 km / 20 m szint / 14 ellenőrzőpont; középiskolás 1,5
km / 25 m szint / 17 ellenőrzőpont.
Az amatőr diákolimpiáról nincsen továbbjutás.
Egyéb

§

Kutyával a terepre kimenni tilos!
A verseny napján a diákolimpiával azonos helyszínen rendezzük a Hegyvidék kupa
regionális rangsoroló versenyt.
További információk: http://www.mom-o.hu, e-mail: bossy2@t-online.hu

•

A versenyen mindenki saját felelősségére indul.

•
§

Mindenkinek jó versenyzést kívánunk.
Hegyvidék SE - MOM tájfutó szakosztály

