XIV. Elektromos Kupa tájfutóverseny
2018. szeptember 23.
versenykiírás
Rendező: Győri Elektromos SE
Versenybíróság:
Elnök: Albert Zoltán
Térkép, pályák: Weibl Zoltán
SI: Verebélyi Zsolt
Versenyforma: két fordulós nappali egyéni verseny, összetett eredménnyel.
1. forduló: rövidtávú városi tájfutó verseny
2. forduló: 2 db mikro sprint verseny – izgalmas, pörgős 700-800 méteres pálya
Helyszín: Győr – Adyváros
Térkép: 1. forduló Győr – Adyváros 1:3000, 2018-ban helyesbített városi tájfutó térkép
2. forduló Győr – Barátság Park 1:1000, 2018-ban helyesbített városi tájfutó térkép
Terep: Lakótelep és kertváros
Versenyközpont helye: Barátság Sportpark 9023 Győr, Ifjúság körút

Nevezési határidő: 2018. szeptember 14. péntek
Kérünk mindenkit, hogy a verseny rendezőinek dolgát megkönnyítendő időben nevezzen!
Helyszíni nevezéseket csak az üres helyekre és a maradék térképek erejéig tudunk teljesíteni!
Nevezés:
elektromostajfutas@gmail.com
Nevezéskor kérjük a nevet, születési évet, egyesületet, várost vagy iskolát, kategóriát, és ha van a
saját dugóka számát megadni. Pl: Horváth István - Gyárvárosi Iskola -F14
A csapatversenyben kérjük, hogy mindenki válasszon csapatnevet (pl. Gyárvárosi -1.) Kérjük a
csapat létszámot és nevet is megadni.
Kategóriák és pályaadatok:
FEKETE – 4 km
PIROS – 3 km
KÉK – 2 km
ZÖLD – 1 km
F14 - fiú 14éves korig
N14 - lány 14éves korig
F17 - (ifjúsági) fiú/ 15-17éves
N17 - (ifjúsági) lány 15-17éves
F18 - (felnőtt) férfi 18 éves kortól

ZÖLD
ZÖLD
PIROS
KÉK
FEKETE (Elektromos Kupa vándorserleg)

N18 - (felnőtt) nő 18 éves kortól
F40 - (szenior) férfi 40éves kortól
N40 - (szenior) nő 40éves kortól
CS1 - (csapat, amiben felnőtt induló is van)
CS2 - (csapat csak gyermek)

PIROS (Elektromos Kupa vándorserleg)
PIROS
KÉK
KÉK
KÉK

A létszámtól függően egyes kategóriák összevonásának a jogát fenntartjuk.
Idén is kiírtuk a csapat kategóriákat, családok és sétálva teljesítők számára.
Nevezési díj:
Gyerekeknek, Elektromos SE tagoknak- INGYENES
Felnőtteknek, szenioroknak: 800 Ft/fő
Az első fordulóban a versenyidő, az utolsó rajtoló után 60perc, utána bontjuk a pályákat.
A második forduló a park területén kétkörös mikrosprint futam. Két különböző pálya lesz,
pályánként kb.800m 20 ellenőrzőponttal. Mindenkinek mindkét pályát teljesíteni kell.
A verseny végeredménye az első városi és a két mikrosprint pálya összidejéből tevődik össze.
A versenyt a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. Akik saját dugókával
rendelkeznek, kérjük nevezéskor annak sorszámát megadni! A dugóka bérlés gyerekeknek
ingyenes, felnőtteknek 300 Ft/fő.
A kapott dugókáért mindenki felelősséggel tartozik. Az elveszett dugóka árát (22.500Ft) meg kell
téríteni! Beérkezés és az eredmény kiolvasása után a kiosztott dugókákat le kell adni.
A versenyre előzetes nevezéssel jelentkezőket a Sportkör a két futam között a verseny színhelyén
vendégül látja zsíros kenyérre.
Jelentkezés: a versenyközpontban, a verseny napján 8:00-8:45-ig
A futamok tervezett "0" idejei: 09:00 és 11:30
Eredményhirdetés tervezett időpontja: kb. 13:00
Díjazás: A kategóriák helyezettjei érmet kapnak. Az férfi és női pálya abszolút győztese, a
következő versenyig elnyeri és védi az Elektromos Kupa vándorserlegét.
Egyéb:
-

A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
A pályák keresztezhetnek olyan utakat, ahol gépjármű forgalom lehetséges. Itt fokozottan
kérjük figyelni! A KRESZ szabályait mindenki köteles betartani!
Mindenki ügyeljen a környezetére és ne szemeteljen!

