LOGALL TÁJFUTÓ KUPA- Mozdulj ki Kecskemét #2
Segíteni jó, segíteni felemelő érzés!
Sporteseményünkön való részvételeddel, nevezéseddel a Kecskeméti Mentőkért alapítványt is
támogatod!
Időpont: 2018. június 2. szombat

15:20-18:00

Tájfutás helyszíne:
Vasútpark (Katona József Park), Kecskemét, Bethlen körút
Rendező: Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete
Elérhetőség: kzse2011@gmail.com

Kecskeméten a VASÚTPARKBAN (Katona József Park)
A tájfutás egy olyan tájékozódási sport, ahol a versenyzőnek - térkép és tájoló segítségével - a
térképen feltüntetett ellenőrzőpontokat a megadott sorrendben érintve, a legrövidebb idő alatt kell
célba érnie.
Miért próbáld ki?






Fizikai és szellemi sport egyszerre
Jó játék, ami kortalanul űzhető
Kikapcsolódás és stressz levezetés is egyben
Kecskeméten biztosított heti 2x edzés
Országosan számos versenylehetőségből válogathatsz

Rendezvényünk célja: Megismertetni és megszerettetni a tájékozódási futást azokkal, akik a
természet közelségét részesítik előnyben sportolás közben. Fontosnak tartjuk a tájfutás
bemutatását -,hiszen Kecskemét ad otthon 2018.július 09-14-ig a JUNIOR TÁJÉKOZÓDÁSI
FUTÓ VILÁGBAJNOKSÁGNAK (JWOC) - melyre a Malom Sportnap tökéletes felületet,
látogatottságot és segítséget biztosít.

Regisztráció és a regisztrációs díj befizetésének helyszíne:
A regisztrációs díj május 31-ig: 1000Ft
Május 31. után vagy a helyszínen: 1500Ft
Malom Központ- földszinti információs pult
6000 Kecskemét, Korona utca 2.
A regisztráció csak és kizárólag a nevezési díj befizetésével lép érvénybe!
SI (Sport Ident) -dugóka kiadása a helyszínen kaució ellenében történik (Vasútparkban):
4000 Ft/fő, amely összeg a kiolvasás után visszaadásra kerül. Minden egyes SI-dugókához tartozik
egy sorozatszám, egy ilyen kiadása egy bizonylat írásával lesz igazolva, amely visszahozásakor
visszaadásra kerül a 4000Ft is. Erre az eszköz magas értéke miatt van szükség.
A verseny rendezője: Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete (KZSE)
A verseny meghatározása: jótékonysági nappali egyéni verseny, melyen SI-dugóka használata
szükséges az eredmények értékelése miatt!
Pályák: 500-2000m-es hosszúságú pályák lesznek, mindenki a saját edzettségi szintjének
megfelelően választhat versenypályát. Kisiskolás korú gyerekek is könnyen tudják majd teljesíteni
a legrövidebb távot.
Térképek: A4-es méretű, 1:1300/1, színesen nyomtatott
Helyszínelte és rajzolta: Bánki Jusztina, kiadja a Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete.
A térkép a kiadó engedélye nélkül nem másolható!
Terep: sík, jellegzetes tereptárgyak, építmények, alapszintköz: 1m
Eredményhirdetés: 2018.június 02-án 18óra után, az eredmények összesítésekor a Malom
Központ előtt történik majd, korcsoportonként, amely az alábbi lesz majd:
Minden korcsoportban az első három helyezett oklevelet és ajándékcsomagot/utalványt kap:














Leány gyermek 10 év alatt (0-2010)
Fiú gyermek 10 év alatt (0-2010)
Leány gyermek 11-13 éves korig (2005-2007)
Fiú gyermek 11-13 éves korig (2005-2007)
Leány serdülő 14-16 éves korig (2002-2004)
Fiú serdülő 14-16 éves korig (2002-2004)
Leány ifjúsági 17-19 éves korig (1999-2001)
Női felnőtt 20-40 éves korig (1978-1998)
Férfi felnőtt 20-40 éves korig (1978-1998)
Női Senior 41-50 éves korig (1968-1977)
Férfi senior 41-50 éves korig (1968-1977)
Női senior 50 év felett 1968 előtt születettek
Férfi senior 50 év felett 1968 előtt születettek
Versenyrendezőség
Kecskemét, 2018.05.22.

Mini pálya
Mini pálya
Rövid pálya
Rövid pálya
Közepes pálya
Közepes pálya
Közepes pálya
Hosszú pálya
Hosszú pálya
Hosszú pálya
Hosszú pálya
Közepes pálya
Közepes pálya

