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Versenyközpont: Fehérkúti Kulcsosház (N46.12417 E18.22615)
A versenyközpont megközelítése:
A versenyközpont a 66-os számú (Pécs – Kaposvár) út 5. és 6. km szelvénye között
Ny-i irányba leágazó Melegmányi úton (Árpádtető-Lapisi erdei műút) közelíthető meg
gépkocsival (kb. 3,3 Km).
Gyalog a pécsi 40-es busz végállomásától a kék kereszt jelzésen ( kb 25-30 perc).
Parkolás:

A versenyközpontba vezető bekötőút mentén.

Jelentkezés: A versenyközpontban 2018. november 11-én 9.00–10.00 óra között.
Kategória módosítás, új nevezés csak a rajtlista üres helyeire lehetséges.
A helyszíni új nevezés díja 1.000,- Ft (versenyengedéllyel, illetve FN10D és Nyílt
kategóriákban 700,- Ft).
Kategória megszüntetések, összevonások:
Nem volt nevező N16B, N65 és Nyílt kezdő kategóriában, ezért megszűntettük.
Kevés számú nevezés miatt megszüntettünk és az ide nevezett versenyzőket másik
kategóriákba helyeztük át:
F16B -> F18B
N18B -> N21B
Amennyiben valakinek az átsorolás nem felel meg, díjmentesen átnevezhet
másik kategóriába.
0 idő:

10:30

Versenyközpont (Cél) – Rajt távolság:
Rajt:

1,1 Km/ 20 m szinttel KÉK szalagozáson.

Start dobozzal repülő rajt.
A pótszimbol és a törlés-élesítés a belépés előtt kerül elhelyezésre.
Bemelegítés: a rajtba vezető úton.
A versenyterületre belépni tilos!
Belépés a rajtidő előtt 2 perccel:
1. perc
azonosítás, dugóka ellenőrzés,
2. perc
a térkép felvétele. (Beálláskor a kategória ellenőrizhető, de a
térkép csak a start doboz után nézhető)
A 75 méterre lévő rajt bólya érintése kötelező.

Cél:

Kihelyezett cél. Versenyközpont a KÉK szalagozáson 700 méter.
KIOLVASÁS A VERSENYKÖZPONTBAN!!!

Térkép:

méretarány

1:10000/5m, 10D-35B Kategóriákban
1:7500 / 5m F45-F75, N45-N55 és Nyílt kategóriák
Felújítva 2018-ban, A térkép A/4-es fóliázott nem vízálló papír.
Pontmegnevezés a térképen található, a rajtban belépés előtt pótszimbolt biztosítunk.
Az erdőművelés miatti új fakihordó utak és farakások a térképen nem szerepelnek.

Terep:

300-450m tengerszint feletti magasságú, nagyrészt töbrös terület.
A futhatóság és láthatóság általában jó, a fiatal erdőkben korlátozott. Az aljnövényzet
változó. A rajttól nyugatra aktív erdőművelés folyik. A rajtból Észak felé vezető úton
a térképen nem jelölt farakások találhatók. Az úttól nyugatra eső részen a nyesedék
nincs összegyűjtve.

Pontérintés igazolása:
Elektronikus SI pontérintő rendszerrel, ha a doboz nem jelez vissza, az állványon
elhelyezett szúróbélyegzővel a térképre kell lyukasztani.
Akinek nincs saját dugókája, a jelentkezéskor bérelhet 300Ft/nap díjért. (14 éves kor
alatt nincs bérleti díj.)
Eredményhirdetés: a versenyközpontban 13:00 órakor hirdetjük ki.
A kategóriák 1-3 helyezett versenyzői oklevél díjazásban részesülnek.
Lehetőség esetén az eredményhirdetést előbbre hozzuk.
Egyéb információk:
- A kihelyezett cél - versenyközpont útvonal kis forgalmú műutat keresztez.
Kérjük, hogy az úton való átkelésnél minden versenyző legyen nagyon
körültekintő.
- A célba érkező versenyzőket MELEG TEA és ZSÍROS KENYÉR várja.
- Kutyát a terepre kivinni tilos, a célterületen is kérjük pórázon tartani.
- A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt.
PÁLYAADATOK:
Kategória
10D
12C
14B
18B
21B
35B
45B
55B
65B
75B
NYT
Kisérős
Pécs, 2018. november 07.
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Férfi

Női
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1,8/105/9
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3,5/175/15
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3,4//120/13
2,2/70/12
2,2/70/12
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3,4/120/13
2,2/70/12
.
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3,5/175/15
1,7/3,1/125/6

Eredményes versenyzést kívánunk!
Rendezőség

