MAGYARORSZÁG 2019. ÉVI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ BAJNOKSÁGA
2019. április 6-7.
VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja: A Magyar Egyetemi és Főiskolai Tájékozódási Futó Országos Bajnoki címek és helyezések
eldöntése, valamint a sportág népszerűsítése.
Rendező: A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (MEFS) megbízásából a Kalocsai Természetjáró és
Szabadidő Sport Egyesület valamint a Paksi Sportegyesület.
Versenyszámok és helyszínek:
2019. április 6. normáltávú egyéni verseny, Lengyel-Annafürdő, GPS: 46.388224, 18.372068
2019. április 7. 2x2 fős sprint váltóverseny, Paks
A tervezett „null” idő mindkét versenynapon 11:00.
Fővédnök: Gőbölös Péter, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatója
Védnökök: Bugár József, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (MTFSZ) elnöke
Weiler Virág, Magyarország első tájfutó egyetemi világbajnoka
Versenybíróság:
Elnök: Dénes Zoltán
Titkár: Halák Brigitta
Pályakitűző: Dénes Zoltán
SI: Ambrus Sándor
Ellenőrző bíró: Kersity András (normáltáv), Kiss Gábor (váltó)
Terepek:
Egyéni: Tolnai-hegyhát, tszf. 140-260 m, markáns domborzatú, változatos fedettségű erdő.
Váltó: Paks, városi terep, parkokkal, lakótelepekkel.
Térképek:
Egyéni: 1:10 000 méretarányú, 5 m-es alapszintközzel, az ISOM2017 szabvány szerint 2019-ben készült új
térkép.
Váltó: 1:4000 méretarányú, 2 m-es alapszintközzel, az ISSOM2007 szabvány szerint 2014-ben készült térkép,
felújítva 2019-ben.
Kategóriák és tervezett győztes idők:
Egyéni bajnoki verseny: F21A – 70 perc, N21A – 60 perc
Egyéni versenynépszerűsítő kategóriák: F21C – 40 perc, N21C – 40 perc
Váltóverseny: 2x2 fős sprintváltó férfi (F21) és női (N21) kategóriákban, pályánként kb. 10 perces győztes
idővel.
A váltóversenyen különböző intézményekből származó versenyzők is alkothatnak egy csapatot, de a hivatalos
bajnoki eredménybe nem számítanak bele. Férfi váltóban nők is rajthoz állhatnak.
Az egyéni verseny FN21A kategóriái az MTFSZ versenyrendszerében országos rangsorolónak számítanak,
a C kategóriák és a váltóverseny nem minősítőek.
Nevezés:
E-mailben adeneszoli@t-online.hu címre 2019. március 26-ig.
A nevezésben az alábbi adatokat kérjük megadni: név, születési időpont, felsőoktatási intézmény, kategória,
SI-dugóka szám vagy bérleti igény, NEPTUN-kód.
Nevezési díj nincs, de a MEFOB Általános Versenykiírásban foglaltaknak megfelelően minden versenyző után
regisztrációs díjat kell fizetni az alábbi módokon:

• átutalás esetén 500 Ft/fő, legkésőbb április 4.-ei beérkezéssel a Kalocsai TSZSE 11600006-0000000080729059 számú bankszámlájára
• készpénzben a helyszínen 1000 Ft/fő.
A regisztrációs díjakról a rendezőség a helyszínen számlát ad.
Az SI-dugóka bérlése az MTFSZ támogatásával ingyenes.
Indulási jogosultság: Az indulási jogosultság tekintetében a MEFOB Általános Versenykiírásban foglaltak
érvényesek, amely megtalálható a MEFS honlapján (www.mefs.hu). A benevezett sportolók indulási
jogosultságát a MEFS sportági referense ellenőrzi. A versenyzők az adott versenyre érvényes rajtengedélyt
kapnak a MEFS-től, MTFSZ versenyengedély nem szükséges az induláshoz.
Pontérintés: A verseny a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel kerül lebonyolításra, a váltón
érintés nélküli módban.
Szállítás: Igény esetén szervezünk, a nevezésnél kérjük jelezni!
Szállás: A rendezőség a MEFOB résztvevői számára ingyenes tornatermi szállást biztosít Lengyelben az
Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskolában saját felszereléssel. Kérjük az igényt a nevezéskor
jelezni! Ezen kívül ugyanitt lehetőség van kollégiumi szállást is foglalni 2000-2500 Ft/fő/éj áron szobától
függően, amely közvetlenül a kollégiummal intézendő: apponyis@gmail.com Tel: +36 20 3108185
Díjazás: Az első helyezett csapatok, illetve az FN21A kategóriákban győztes egyéni versenyzők elnyerik a
„MAGYARORSZÁG 2019. ÉVI EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKA” címet. Az I-III. helyezett csapatok és az
FN21A kategóriák I-III. helyezett versenyzői érem, oklevél és tárgyjutalom díjazásban részesülnek. A
népszerűsítő C kategóriák I-III. helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek.
Az eredményhirdetésen minden résztvevőnek meg kell jelennie, ellenkező esetben díjától megfosztható!
Intézményi csapatverseny: A versenypályákat érvényesen teljesítő versenyzők pontszámokat kapnak,
amelyet tanintézményenként összegzünk, és a verseny végén a legjobb 3 intézményt díjazzuk.
Pontozás: a bajnoki kategóriákban az első 8 helyezett 10-8-6-5-4-3-2-1 pontot kap, a további teljesítők, ill.
a C kategóriában indulók fél pontot kapnak. A váltóversenyen az első 6 helyezett csapat 15-12-9-6-4-2
pontot kap, a többi csapat (beleértve a vegyes csapatokat is) pedig 1 pontot.
Adatkezelés: A versenyző a MEFOB-on való részvétellel személyes adatait a MEFS számára adatkezelés
céljából átadja, melyet a MEFS az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján kezel.
Az adatok kezelése kizárólag a versenyeredmények nyilvántartása miatt, speciális és jogos érdekből
történik.
A versenyzők továbbá elfogadják, hogy a versenyen készült képek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat
hiányában – a nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen belül az interneten is közzétehetők.
Egyebek:
• A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
• A MEFS Általános Versenykiírásában nem szabályozott sportszakmai kérdésekben az MTFSZ
Versenyszabályzata érvényes.
• A rendezőség szombaton (április 6-án) este Lengyelben bankettre (vacsorára és utána zenés
táncos programra) hívja meg a MEFOB résztvevőket.
• A verseny a MEFS által meghirdetett SportPONT program része.
Támogatók:

Várunk benneteket!

Rendezőség

