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Diákváltó
Országos, nem rangsoroló 3 fős rövid távú váltóverseny
2019. május 18, Tatabánya

A verseny célja:
A tájékozódási futó sport megismertetése és népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói
és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai
képességeinek fejlesztése. Lehetőséget nyújtani arra, hogy a tájékozódási futó diákok a váltóverseny izgalmát is kipróbálhassák.
A verseny rendezője:
- Komárom-Esztergom Megyei Tájfutó Szövetség (KEMTFSZ)
- Gerecse Tájfutó Club (GTC)
- Megalódusz Sportegylet (MSE)
- Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT)
Versenybíróság:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Titkár:
Pályakitűző:
Ellenőrzőbíró:
SportIdent:

Mauer Lajos
Takács István
Mészáros Károly
Gyulai Tamás
Sulyok Ábel
Bordács László; Kovács Balázs

A verseny fővédnöke:
Dr. Kancz Csaba, kormánymegbízott, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal
Helyszín és időpont:
2019. május 18. Tatabánya
Tervezett nullidő: 15:00
Terep:
Tatabánya, lakótelepi környezet, kis parkokkal, játszóterekkel, kisforgalmú utakkal, elhanyagolható szintkülönbségekkel.
Térkép:
1:4000 / 2.5 m, 2017 – 2019-ben rajzolt és felülvizsgált
Kategóriák:
Lány és Fiú 3 fős megyei váltók részére.
A váltókban 1 fő III., 1 fő IV., és 1 fő V. vagy VI. korcsoportú, a megyei/budapesti egyéni
döntőkről bejutott versenyző nevezhető az MTFSZ „2019. évi Bajnoki rendszer” szabályzat Diákolimpiára vonatkozó pontjai szerint.
NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
Minden megye és Budapest bármennyi váltót indíthat, olyan módon, hogy – ameddig lehetséges – semelyik két váltója nem futhatja végig ugyanazt a korcsoport sorrendet.
Vegyes váltóban a kimaradó versenyzők elindulhatnak, de ők nem számítanak be a végső
sorrendbe.
A versenyzők egy korcsoporttal feljebb is indulhatnak.
NEVEZÉS:
Kizárólag online, az ENTRY nevezési rendszeren keresztül: http://nevezes.mtfsz.hu/
Egy megyéből egy klub által kijelölt felelős személy nevezzen, a váltók nevénél a megye nevét kérjük megadni! Pld. Komárom-Esztergom-1.
A váltók nevezésének határideje: 2018. május 02.
A váltók név szerinti nevezését e-mail-ben, vagy írásban kérjük megadni a futási sorrend figyelembevételével.
A váltók név szerinti leadásának határideje: 2019. május 17. 19:00
Nevezési díj: 4500 Ft/csapat
SPORT◢Ident bérleti díj: 300 Ft/fő

FIZETÉS:
Kizárólag átutalással a versenyt megelőzően a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd
Sportegyesület Pannon Takarék Zrt. 63200030-11053480 sz. számlájára 2019. május 03ig történő feladással.
Számlát csak az átutaló szervezet vagy személy nevére tudunk kiállítani, amit a befizetés
előtti egyeztetés szerint e-mailben megküldünk, és ez alapján történhet az utalás!
Egyeztetések végrehajtása: E-mail: info.dol.2019@gmail.com (Illetve szükség esetén, telefonon: +36 30 5754324)
(A kiadott számla pecsét és aláírás nélkül is érvényes, a számla a Számlázz.hu rendszerrel
készül)
Kérjük a számlázási adatokat, valamint a számlát fogadó e-mail címét a
info.dol.2019@gmail.com e-mail címre elküldeni
Díjazás:
Kategóriánként az 1–3. helyezettek érmet és tiszteletdíjat vehetnek át.
Eredmény értékelése:
A versenyen az SI elektronikus pontérintő rendszert használjuk.
Szállítás:
Szállítást nem szervezünk, a verseny helyszíne tömegközlekedéssel is jól megközelíthető.
Terepletiltás:
A kiírás megjelenésétől az alábbi területeken mindennemű tájfutó tevékenység tilos:
Tatabánya:
Szent Borbála út – Összekötő út – Bárdos lakópark – Gál István ltp. – Béke út – Molnár
út – Vértanúk tere – Liget sor – Semmelweis út által határolt területek.
Egyéb:
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul. A versenyt rossz időjárási körülmények
között is megrendezzük. Bármely kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség beleegyezésével történhet.
További információk:
A verseny honlapján:

https://ttt-tata.hu/dol2019/
Az MTFSZ versenynaptár rovatában

Kontaktszemély:

Mauer Lajos: gerecsetc@gmail.com / +36 20 9153677

