Sprint és Foxoring Rádiós Tájfutó
Országos Bajnokság
Tatabánya
2020. 07. 18-19.
1. Rendező:
MRASZ megbízásából: Gerecse Rádióklub Sportegyesület
2. Helyszín:
Tatabánya, Kő-hegy (Turul emlékmű közelében)
A versenyközpont :
Tatabánya, Panoráma út mentén,
GPS koordináták: 47.583633, 18.413449
Parkolás a kék vonallal jelzett területen. Az erdei útra behajtani nem szabad.

3. Nevezés Határidő: 2020. július 12 éjfél. Nevezéseket erre az e-mail címre
kérjük: gerecserk@qrz.hu A nevezés tartalmazza a következőket: Klub, Név, Kategória,
Versenyszám, Születési dátum, SI-szám ha van.
A helyszínen a kinyomtatott térképek erejéig tudunk nevezést elfogadni. + 10 db
4. Nevezési díj: Versenyszámonként 500 Ft
MRASZ versenyengedélyesei és utánpótlás korú nyílt kategóriában indulók számára
díjmentes.
A versenyen szállást és étkezést nem szervezünk, mindenkinek egyénileg kell
megoldani.
Szállás lehetőség: Tata, Öreg-tó kemping: http://www.tatacamping.hu/
5. Résztvevők:
A verseny mindenki számára nyitott. A résztvevők lehetnek egyének vagy klubok.A
versenyen mindenki saját felelősségére indul.
A benevezett versenyzők nevezésükkel elfogadták, hogy a versenyen kép és videofelvétel
készülhet, azok az interneten nyilvánosan megjelenhetnek.
6. Technikai információk:
Sprint adók:
Lassú : 3530 kHz
S: 3550 kHz
Gyors: 3570kHz
Cél: 3600 kHz
Foxoring:
Lassú : 3530 kHz
Gyors: 3570kHz
7. A verseny menete:
2020. július 18. Sprint OB
13:00 - 14:00 Beérkezés, Regisztráció a versenyközpontban
14:15 Kiindulás a rajt helyre
15:00 Verseny kezdete (Null idő)
kb 18:00 Eredményhirdetés

2020. július 19 Foxoring OB
8:00 - 9:00 Beérkezés, Regisztráció a versenyközpontban
9:15 Kiindulás a rajt helyre
10:00 Verseny kezdete (Null idő)
kb 14:00 Eredményhirdetés
8. Térkép:
Turul parkerdő /Alaptérkép: Zentai József (2004-2005) Felülvizsgálta: Gyulai Zoltán (2019).
méretarány: Sprint: 1:5000, Foxoring: 1:10000, alapszintköz: 5 m, mérete A4, anyaga:
pretex, nyomtatás: ofszet nyomat ötszínnyomással.
9. Terep:
Tipikus gerecsei-vértesi terep, jól futható tölgyerdők, részletgazdag sziklás hegyoldalak és
technikás karszt sziklagyepek jellemzik a területet. Néhol a csapadékos időjárás
következtében csalán illetve falgyom erősödött fel, de általánosságban nem jellemzően.
10. Rajt:
A rajtba beállás 4 perccel az indulás előtt történik. Az első kordonban törlés, a másodikban
ellenőrzés, térképfelvétel történik. Vadászrajt lesz, a térképet csak a rajt pillanatában lehet
megtekinteni. A térképre rajzolást mindenki a saját idejéből teheti meg.
11. Cél, kiolvasás: Kiolvasás a célban/versenyközpontban történik.
12. Rajtlista:

verseny előtti nap a www.radipstajfutas.hu oldalról elérhető

13. Eredményközlés:  a versenyközpontban tabletek segítségével.
14. Eredményhirdetés, díjazás:
Az egyéni I-III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak,

Mindenkit szeretettel vár a rendezőbizottság!

