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Major Kupa
2011. március 2.

KIÍRÁS
A verseny formája:

Nappali egyéni középtávú, nem minısítı edzıverseny.

Rendezı:

Tipo Tájfutó és Környezetvédı Egyesület és Tájoló Alapítvány

Helyszín:

Budapest / Városmajor

Elnök:
Pályakitőzı:

Bogdány Miklós
Miháczi Zoltán

Kategóriák:

Rövid 2750 m 17 ep, Hosszú 4660 m 24 ep, Zöld 3000 m 14 ep, Matematikus (pontbegyőjtı)
Zöld: A térkép az észak vonalon kívül csak a pontszerő zöld jeleket tartalmazza (pötty, x, karika)
Matematikus: Pontbegyőjtı verseny, ahol a gyıztes az, aki a legtöbb pontot éri el, azonos pontszám esetén
a gyorsabb beérkezés dönt.
Pontszámítás: A fogott pontok sorrendjében, azok kódját az alábbi képletbe helyezzük és elvégezzük a
mőveletet:
(Kód1 – Kód2 + Kód3) / Kód4 * Kód5 – Kód6 … (sorban - + / * mőveletek)
Versenyidı 20 perc, minden megkezdett perc idıtúllépésért 10 pontot levonunk a megszerzett pontszámból

Nevezési határidı:

2011. február 28. 14:00 (elınevezés) és a helyszínen

Nevezési cím:

info@tipotke.hu e-mail címen és a helyszínen. Szóbeli, telefonos nevezést nem fogadunk el! Az e-mailen
érkezett nevezéseket visszaigazoljuk (ha a következı munkanap végéig nem érkezik visszaigazolás, kérjük
a nevezést megismételni). Elınevezıknek, illetve a várható létszámhoz igazítva idıben jelentkezınek
színes térképet (ezen felül fénymásolt térképet) és kívánt pályát biztosítunk.

Nevezési díj:

500 Ft/fı. Diákoknak 18 éves korig 300 Ft/fı. További pályák 100 Ft/db.
A versenyen a SPORTident elektronikus rendszer kerül alkalmazásra. Egyesületen kívüli versenyzıknek
dugóka 12 000 Forint/db. letéti díj vagy fényképes igazolvány leadása mellett bérelhetı. 7 számjegyő
dugókával nem lehet indulni, de helyette ingyen cseredugókát biztosítunk.

Cél:

Városmajorban, a BSE kosárcsarnok Maros utcai parkolójában 14:30 -tól. A parkoló díjmentes, de a
környezı utcák már fizetısek!

Térkép:

Városmajor, méretaránya: 1:3.500. Mérete: A4-es. IOF jelkulcs alapján 2007 –ben helyesbített, 2010 –ben
felülvizsgált.

Tervezett 0-idı:

15:00 óra. Pályabontás: 18:00 órától. Sötétedés után ajánlott lámpa használata. A parkban a közvilágítás
nem teljes körő. A térképek nincsenek fóliázva.

Internet információ: A Budapesti Szövetség honlapján, a versenynaptárban: www.btfsz.hu
A versenyen mindenki saját felelısségére indul!
Budapest, 2011. február 15.

