
Országos Éjszakai Egyéni Bajnokság  
Versenyértesítő  

    
Időpont:  2011. május 14., szombat. 
A verseny formája:  normáltávú, egyéni, éjszakai, rangsoroló verseny  

Rendező:  Hegyisport Szentendre Egyesület  
Pályakitűző: Erdélyi Tibor 
Ellenőrzőbíró: Dénes Zoltán 

Versenyközpont:  Ágasegyháza Általános Iskola, Kossuth Lajos utca 4.  
Büfé, öltöző, mosdó, WC található a versenyközpontban. 

 
Parkolás:  A VK melletti utcákban a rendezők irányításával 

Jelentkezés a csapatvezetőknek:  
19 órától 20:30-ig a VK-ban 
 A klubzacskókat csak egyben adjuk ki., a számla rendezése után. 
 A kísérő verseny kategóriáiba (F21Br, N21Br, NyíltTechnikás) a helyszínen is 
lehet nevezni Br-be 1600, NYT-ba 1000 Ft nevezési díjért. Dugókabérlés 200 Ft. 

Nullidő:  21:30 
Rajtszám: a rajtszám viselése minden induló számára kötelező 

Távolságok:  Versenyközpont – Rajt: 1300 m kék-fehér szalagozáson 
Cél – Versenyközpont: 1300 m sárga szalagozáson 



Térkép: 1:10000 méretarányú, alapszintköz 2 m. A4 méretű (azaz 210x297 mm), kivéve az F21E 
kategóriát, amely A/3 méretű. 
A térképek vízhatlan papírra digitális nyomtatással készültek. Fólia a rajtban felvehető. 
 A területről előző kiadású térkép a VK-ban megtekinthető. 
A rajtban a térképeket a rajt pillanatában lehet felvenni. 
A térképeket befutás után a célban le kell adni, 24:00 órától a VK-ban a vehetitek 
fel.  

Térképcsere: F18, F20, F35 kategóriában a térkép megfordításával. Ezeknek a kategóriáknak a 
térképei fóliázva lesznek. 
F21E kategóriában térképcsere a pálya felénél a frissítő ponton. 

Pontmegnevezés: A térképen. Pótszimbolt a rajtban biztosítunk. 

A pontérintés igazolása: Az ellenőrző ponton narancs-fehér bója fényvisszaverő csíkkal. A pontérintés 
igazolása SPORTident elektronikus pontérintő rendszerrel történik. Az ellenőrző 
pontokon hagyományos lyukasztó is található, melyet akkor kell használni, ha a 
SPORTident nem működne (nincs akusztikus és vizuális visszajelzés), ilyenkor a 
térkép szélére kell lyukasztani, és a Célban ezt közölni kell. 

Frissítőpont: F18, F20, F21E, F35, N21E kategóriában, a pálya felénél. 
Egyéni frissítő leadása: 20.30-ig a VK-ban. 

Eltévedt versenyzők: D-i irányba haladva elérik Ágasegyházát.  
A rendezők a 06 30 959 2910 mobil számon érhetők el. 

Versenyidő: 180’, a nem bajnoki kategóriákban 90’ 

Eredményhirdetés: 02:00 órakor 
 „A bajnoki cím elnyerésének feltétele, hogy a versenyt legalább négy versenyző... 
eredményesen fejezze be, kivétel az N60, N65, F70, F75... kategóriák.” 

Szállás: tornateremben a VK-ban az előzetes rendelés szerint.  

Egyéb fontos információk: 
 
- A versenyről egyéb információ a honlapon http://www.astrois.hu/eob2011/ 

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

- Ügyeljetek a rendre és tisztaságra, használjuk a szeméttárolókat és az illemhelyeket a VK-ban. 

- A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség engedélyével lehetséges. 

- A Szentendre Kupa versenyt 05.15-én rendezzük azonos helyen. 05.08-ig alapáron lehet nevezni az 

Entrybe, vagy az ejszob2011@gmail.com címen. 05.09-től 200 Ft pótdíjjal lehet nevezni az üres 

helyekre, helyszínen is. 

A Szentendre Kupa értesítője, rajtlistája 05.09-től lesz elérhető. 

http://www.astrois.hu/eob2011/�
mailto:ejszob2011@gmail.com�


 
 
 
 
Pályaadatok: 
 
 
 
 

Kategória Pályahossz Pontok száma 
F18E  9,1 20 
F20E 10,7 24 
F21E  16,0 29 
F35A  9,6 21 
F40A 8,4 18 
F45A 7,3 15 
F50A  6,7 12 
F55A  5,5 11 
F60A  4,6 11 
F65A  3,7 9 
F70A  2,6 8 
F75A  1,9 8 
N18E  5,4 11 
N20E  5,8 13 
N21E  8,9 19 
N35A 5,8 13 
N40A 4,4 12 
N45A  4,4 12 
N50A  3,7 9 
N55A 2,6 8 
N60A  2,6 8 
N65A  1,9 8 
Nem bajnoki kísérő verseny: 
F21BR  

 
4,4 

 
12 

N21BR  3,7 9 
NyT  2,6 8 

 

 

 

Sportszerű versenyzést kíván a Rendezőség! 
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