Hidegkút kupa tájékozódási kerékpáros (MTBO) verseny

Hidegkút Cup MTBO competition

5-6. Magyar kupa, 7-8. Osztrák kupa, 3-4. Szlovák kupa futam

Hungarian Cup 5-6., Austria Cup 7-8., Slovak Cup 3-4.

2016. július 2-3. Hidegkút (Veszprém megye)

2-3. July, 2016., Hidegkút, Hungary

Kiírás

Invitation

Rendező
Diósgyőri Tájékozódási Futó Club
Versenyközpont és cél
Hidegkút, faluközpont, Térkép
Pályakitűző
Pénzes Erzsébet
Ellenőrzőbíró
Engi Imre
Futamok
1. nap: július 2. szombat, középtáv, tervezett „0” idő: 13:00
2. nap: július 3. vasárnap, hosszútáv, tervezett „0” idő: 10:00
Térkép
MTBO térkép (új), méretarány 1:15 000, alapszintköz 5 m,
helyesbítve: 2016. április-június.
Kategóriák
F/N 14, 15-17, 18-20, 21E, 21B, 40, 50, 60, F70, Családi, Nyílt
kezdő, Nyílt haladó
Pontérintés

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

Organiser
Diósgyőri Orienteering Club
Event centre and finish area
Hidegkút, village centre, Map
Course setting
Erzsébet Pénzes
National controller
Imre Engi
Programme
Day 1: 2nd July, Saturday, middle distance, First start: 13:00,
Day 2: 3rd July, Sunday, long distance, First start: 10:00
Maps
MTBO standard, 1:15 000, contour interval 5 m, new, surveyed
in April-June 2016.
Categories
M/W 14, 15-17, 18-20, 21E, 21B (21Short), 40, 50, 60, M70,
Family, Open beginner, Open advanced
Time keeping
SPORTident will be used on both days for punching. SI chips are
available at 1 €/day. Lost chip costs 30 €.

Nevezés
Az Orienteering Online felületen vagy e-mailben az
epenzes@hidegkut.hu címre a név, egyesület, kategória
(mindkét napra), SI szám megadásával, ill. hogy kér-e vacsorát
vagy ebédet ill. tornatermi szállást. Az email-ben érkezett
nevezéseket 2 napon belül visszaigazoljuk. Ha ez nem történik
meg, újra kell küldeni. A tárgyba kérjük beírni, hogy „nevezés”.
Nevezési határidő
2016. június 27.
Nevezési díj

Entry
Via the Orienteeting Online website, for Austria Cup on ANNE Day 1
and ANNE Day 2 , or by e-mail to epenzes@hidegkut.hu. Entries
should include name, club name, category (for both days), SI chip
number, dinner, lunch or dormitory accomodation request. Entries
submitted via email will be acknowledged within 2 days. If
acknowledgement not recived, please resend your entry.
Entry deadline
27. June, 2016.
Entry fees

FN 18-20  70, Nyílt haladó 3000 Ft/nap

MW 18-20  70, Open advanced 10 €/day

FN 15-17, Nyílt kezdő 1500 Ft/nap

MW 15-17, Open beginner 5 €/day

FN 14, Családi 300 Ft/nap

MW 14, Family 1 €/day

Előnevezés nélküli helyszíni nevezés esetén 33,3% a felár.

In case of no previous but on-the-spot entry we charge +33,3%.

Terep
A Balaton-felvidék dombos területe, néhány meredekebb
hegyoldallal. A területen sűrű a leginkább erdészeti
tevékenység során kialakított úthálózat, ezeket keskeny
ösvények is tarkítják. Fedettséget tekintve a terep nagy része
gyertyános-tölgyes, néhány tisztással, de van nyílt terület is.
Az aljnövényzet magasra nőhet a nyár eleji csapadék miatt. A
versenyterület része Hidegkút község belterülete és a
Balatonszőlős határában levő szőlőhegy is. A talaj jórészt
agyagos, esős idő esetén csúszni fog.

Terrain
Hilly area of the Balaton Uplands with gentle slopes and a few climbs.
Dense path network made by mainly forestry work, but there are
single trails too. The area is mainly covered by Mid-European
deciduous forest, a few small clearlings and open areas. The lower
vegetation can grow up high if June is rainy. The area of Hidegkút
village and the vineyards of Balatonszőlős also belong to the
competition area. The soil is clayish, it can be slippery in case of wet
weather.
There were no MTBO competition in this area before.

A területen nem volt még MTBO rendezvény.
Egyéb

Others

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A
versenyen bukósisak használata kötelező.

Participants take part at their own risk and are responsible for their
own safety  no helmet, no start.

A Balaton kerékpárral 8 km, gépjárművel 15-20 km. Strandok
találhatók Balatonfüreden, Örvényesen és Tihanyban.

The Lake Balaton holiday resort is 8 km by bike, 15-20 km by car.
Beaches can be found in Balatonfüred, Tihany and Örvényes.

Szállás
Hidegkúton a Lola vendégházban 12 férőhely van 3600Ft/fő/éj áron,
foglalás egyénileg www.lolavendeghaz.hu (minél hamarabb, mert
megtelik).
Tornaterem Tótvázsonyban (5 km) 1200 Ft/fő/éj, a nevezésnél lehet
foglalni.
Sátrazási lehetőség Hidegkúton a versenyközpontban 600 Ft/fő/éj áron,
valamint korlátozott mennyiségben lakókocsi is leállhat a
versenyközpont környékén az arra kijelölt füves területen. Sátor- és
lakókocsihelyet kérjük előre és e-mailben foglalni.
Közeli szállások foglalhatók egyénileg Tótvázsonyban (Hotel Bakony
****), Veszprémben (15 km), Nagyvázsonyban (12 km) illetve
Balatonfüreden (15 km). Veszprémben ajánljuk a 2012-es
világbajnokságon is jól bevált Hotel Magistert.
Vendéglátás
Az első nap tésztaparti lesz, a második nap ebéd (gulyás+pogácsa vagy
rétes) rendelhető a nevezési felületen vagy e-mailben. Az áruk 1000 Ft
körüli lesz, hamarosan pontosítjuk. A versenyközpont mellett vendéglátó
egység üzemel, ahol a szokásos kocsmai kínálat mellett finom
melegszendvics és egész jó pizza kapható. Legközelebbi étterem
Tótvázsonyban a Kiskakas vendéglő (5 km).
Kapcsolat
Pénzes Erzsébet +36 20 97 89 283 epenzes@hidegkut.hu

Accomodation
Lola guesthouse in Hidegkút. They have 12 beds, 12 €/person/night,
booking at www.lolavendeghaz.hu.
Gym hall (hard floor) at 4 €/person/night in Tótvázsony school, to be
booked by the entry.
There are limited number of tent places (2 €/person/night) and places for
caravans available around the event centre on grassy area. Places for
tents and caravans are to be booked in advance via e-mail.
You can book other accomodations in Tótvázsony (Hotel Bakony ****), or
in Veszprém (15 km), Nagyvázsony (12 km), Balatonfüred (15 km). In
Veszprém we recommend Hotel Magister Youth Hostel, or „Központi
Kollégium” (Unversity hostel), which were the official accomodations of
the World Championships in 2012.
Catering
You can order by the entry dinner (pasta party) for the first, lunch
(goulash+cake) for second day, around 3-4 €, prices will be set very soon.
Ther is a pub right next to the event centre, where they offer – beyond
the ordinary pub-offer – food, quite good pizza and French toast. The
nearest restaurant is „Kiskakas vendéglő” in Tótvázsony.
Contact
Erzsébet Pénzes +36 20 97 89 283 epenzes@hidegkut.hu

