Sprint és Pontbegyűjtő
nemzeti MTBO bajnokság,
Magyar Kupa futam
Szlovák Kupa &
NightRide

Hungarian Sprint and Free order
MTBO Championships,
Hungarian Cup round,
Slovak Cup round &
NightRide
Dates

Időpont

19-20 July 2014.

2014. július 19-20.

Event center

Versenyközpont
Koldusszállás – Tatabánya-Tarján

Koldusszállás – Tatabánya-Tarján

térképen

on the map

Organiser

Rendező

Megalódusz SE - Tata

Megalódusz SE - Tata

Course setting

Pályakitűzés
Rózsa László, Beöthy Ádám

Laszlo Rozsa, Adam Beothy

Ellenőrző bíró: Takács István

Jury: Istvan Takacs

Events

Futamok
2014. júli. 19, szombat: Pontbegyűjtő

( nullidő: 14:00 )

19 July. 2014, Saturday: Free order

( start: 14:00 )

2014. júli. 19, szombat: NightRide

( nullidő: 21:30 )

19 July 2014, Saturday: NightRide

(start : 21:30 )

2014. júli. 20, vasárnap: Sprint

( nullidő: 10:00 )

20 July. 2014, Sunday: Sprint

( start: 10:00 )

Categories

Kategóriák
F/N 14, 17, 20, 21, 21B, 40, 50, 60, nyílt
Nightride: A, B, C

Nevezni lehet a következő módokon:
az ENTRY-n keresztül
Az OrienteeringOnline felületén
email: mtbo-tarjan2014@t-online.hu

Email-ben meg kell adni a következőket:
Név, egyesület, kategória (mindkét napra),
SI szám, email cím.
Az email-ben érkezett nevezéseket 2 napon
belül visszaigazoljuk. Ha ez nem történik
meg, újra kell küldeni

Nevezési határidő
2014. július 14, hétfő

Nevezési díj
F/N 20-60, 21B: 2400 Ft / nap
F/N 17, nyílt:
F/N 14:
NightRide:

Nightride: A, B, C

Entries

Nevezés
-

M/W 14, 17, 20, 21, 21B, 40, 50, 60, open

1500 Ft / nap
300 Ft / nap
1000 Ft

Entry options:
-

ENTRY system ( for Hun. Federation)
OrienteeringOnline website
email: mtbo-tarjan2014@t-online.hu

Entries should includce:
Name, club name, category ( for both days
), SI chip number, email adress.
Entries submitted via email will be
acknowledged within 2 days. If
acknowledgement not recived, please
resend your enrty

Entry deadline
14th July. 2014, monday

Entry fees
M/W 20-60, 21B: € 8
M/W 17, open:

€5

M/W 14:

€1

NightRide:

€ 3,3

Térkép
2014-ben helyesbített MTBO térkép kiegészítő speciális
jelekkel (jelmagyarázat a térképen)

Terep
Mészkő középhegység közepesen meredek domboldalakkal,
mély völgyekkel tagolva. A felszíni talaj erősen agyagos – hosszabb
esőzés után kifejezetten saras. Előfordul erősen köves ösvény is.

Pontérintés
A pontérintés és az időmérés a SPORTident rendszerrel
történik. SI chip a helyszínen bérelhetők 300 Ft/nap áron. (
Elvesztés esetén 9000 Ft a pótdíj)

Egyéb
Az első napon a térképrajt és a cél is 800m-re van a
rajttól/VK-tól.
Vasárnap a start 25-30 perc távolságban van a VK-tól.
A versennyel kapcsolatos információk az MTFSZ
Tájékozódási Kerékpáros szakágának honlapján lesznek elérhetők.
További infomrációk: Rózsa László: laszlox@gmail.com
Ivóvíz nem érhető el a versenyközpontban korlátlanul, de
bringamosásra lesz lehetőség.

Map
MTBO map surveyed in 2014. There are some extra signs,
explained on the map.

Terrain
Limestone mountains with medium slopes and deep valleys.
The soil is mostly clay – after a long rain it can be extremly muddy.
There can be very stoney pathes too.

Punching system
SPORTident will be used on both days for punching. SI chips
are available at 1€/day prize. ( Lost chips charged €30 )

Other
On the first day the map start and the finish is 800m far
from the start/event center.
On Sunday the start is 25-30 min. ride away from the EC.
Further information will be available ont he MTBO page of
the Hungarian Federation.
Additional information: Laszlo Rozsa: laszlox@gmail.com
Drinking water is not unlimited in the event center. Bike
washing is possible.

Szállás
A tatai ifjúsági szálláson, 13-14 férőhelyes kő házikókban, 34 ágyas szobákban, házankénti zuhanyzókkal. 15 km a
versenyközponttól.
3000 Ft/ fő ( ágyneművel és IFA-val ).
18 éves kor alatt 2500 Ft ( IFA nélkül )
Foglalási határidő: 2014 07.01.
Foglalás a díj 50%-nak előre utalásával!
Rózsa László - 16200137-18519479

Egyéb szállás
Egyénileg intézendő.

Kapcsolat

Accommodation
Accomodation in Tata, in the youth camp. There are 3-4
beds per room up to 13-14 person per house. 1 shower per house.
15 km far from the event center.
10 € / night for adults ( inc. sheets and VAT )
8,5 € under 18 year ( inc. sheets, without VAT )
Booking deadline: 1. July 2014
50% of the prize must be paid in advance!
Rózsa László: HU85 1620 0137 1851 9479 0000 0000

Other accommodation
Self organising.

Contact

László

Laszlo Rozsa

+36 30 / 57 33 649

+36 30 / 57 33 649

laszlox@gmail.com

laszlox@gmail.com

NightRide
A tatai szállás mellett a
Fenyvesben lesz az éjszakai
futam. Rajt sötétedés után. Az éjjeli andalgókra vigyázni kell majd!
Folyamatosan égő hátsó lámpa kötelező!

NightRide
This venue will be by the
accommodation. The terrain is half
urban, half forest, completly flat with a few lakes. Take extra care
about the pedestrians! Continous back light is compulsary!

Pontbegyűjtő OB / Free order
Időpont / date:

2014 juli. 19.

Tömegrajtok / mass start times:

14:00 – F(M)21, N(W)21, F(M)21B N(W)21B
14:10 – F(M)20, N(W)20, F(M)17, N(W)17, F(M)14, N(W)14
14:20 – F(M)40, N(W)40, F(M)50, N(W)50, F(M)60, N(W)60, Nyílt/Open

VK -> rajt / EC -> start

0m

Rajt -> Térképrajt / Mass start -> map start

800 m

Pályaadatok / courses

50 – 70 perc közötti győztes időre optimalizálva / Optimalized for 50 – 70 min winning times

NightRIDE
Időpont / date:

2014. juli. 19.

Nullidő / start time:

21:30-tól egyéni (3 percenként)

/

Individual start from 21:30 ( 3 min interval )

Kategógiák / categories:

A – tapasztaltaknak
B – megfontoltaknak
C – kezdőknek

/
/
/

for experienced
for advanced
for beginners

helyszín / location

Tata – Fáklya u.

/

by the accommodation – Tata Fáklya u.

/

Individual start from 10:00 ( 2 min interval )

Sprint OB / Sprint
Időpont / date:

2014. juli. 20.

Nullidő / start time:

10:00-tól egyéni (2 percenként)

VK -> rajt / EC -> start

3500 m + 250m szint/climb ~ 25-30 perc / ~ 25-30 minutes

Rajt -> Térképrajt / Mass start -> map start

100 m

Pályaadatok / courses

25 – 30 perc közötti győztes időre optimalizálva / Optimalized for 25 – 30 min winning times

