2016/2017. tanév B.-A.-Z. MEGYEI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA
A verseny helye és ideje:
2017. április 14. péntek 10:30 – Miskolc-Királyasztal, Freeriderz ház (48.119865, 20.656022)
A verseny rendezője:
Diósgyőri Tájékozódási Futó Club (3535 Miskolc, Árpád u. 1-3.)
Versenybíróság:
- Elnök: Nyeste Ákos
- Pályakitűző: Balabás Péter Gergő
- Ellenőrző bíró: Karczag Tamás
Kategóriák:
- F/N II. (szalagos) 2006-ban vagy később születettek
- F/N III. 2004-2005-ben születettek
- F/N IV. 2002-2003-ban születettek
- F/N V. 2000-2001-ben születettek
- F/N VI. 1999-ben vagy korábban született középiskolai tanulók
-

F/N 21B, F/N35, F45, Nyílt Könnyű
Egyfordulós, rövidített normáltávú, regionális rangsoroló verseny

Nevezés: Nevezéskor kérjük megadni az iskola (egyesület) nevét, valamint a tanuló alábbi adatait: név, születési
év, korcsoport. Diákolimpia nevezést csak iskolai nevezési lapon fogadunk el.
Nevezési díj: A diákolimpiai kategóriákban a rendezés költségeit a Diósgyőri Tájékozódási Futó Club biztosítja,
a többi kategóriában a nevezési díj 800 Ft/fő.
Nevezési határidő: 2017. április 10. hétfő 17:00 (beérkezőleg)
Nevezési cím: info@diosgyoritc.hu (e-mail); Debnár Zsuzsanna, 3532 Miskolc, Tátra u. 1. 2/5. (posta).
Helyszíni nevezést csak a kísérő kategóriákban tudunk elfogadni!
Díjazás: A kategóriák 1-3. helyezettjeit díjazzuk
Továbbjutás: Valamennyi korcsoport 1-5. helyezettje jut tovább az országos döntőbe, melyre Sopronban kerül
sor május 27-28-án
Egyebek:
- külön versenyértesítőt nem küldünk. Találkozás: 2017. április 14-én pénteken (Nagypéntek – szabadnap)
10:00-ig a Miskolc-Királyasztalon található Freeriderz háznál (a városból 1-es autóbusszal érhető el, a
Majális-park végállomáson kell leszállni). GPS: 48.119865, 20.656022
- A rajt tervezett ideje: 10:30
- Eredményhirdetés tervezett ideje: 12:30
- A versenyt SI-vel bonyolítjuk le, SI dugóka bérleti díja 300.- Ft/dugóka (diákolimpiai kategóriákban
ingyenes)
- Kérjük, hogy a továbbjutott tanulók az eredményhirdetés után rövid megbeszélésre maradjanak a
célban, mert az országos döntőre a nevezést a Diósgyőri Tájékozódási Futó Club küldi el, a tanulóknak
részvételi szándékukat meg kell erősíteni. Az országos döntőn való részvételi díj teljes költsége
várhatóan 15.000 Ft körül lesz. Ezután az iskolák igazgatóit körlevélben értesítjük a továbbiakról.
- Kérjük, hogy a tanulókat megfelelő felszereléssel (tájoló!) és felnőtt kísérővel küldjék a versenyre!

Eredményes, jó versenyzést kíván:

A Versenybíróság

