Nyírségi Ősz 2015
Tájékozódási futóverseny-Orienteering Event
Veresenyértesítő-Information

Időpont / Date:

2015. október 04. (vasárnap/Sunday)

Helye / Place:

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő Múzemfalu/Skanzen
GPS : 48.007553, 21.721137

Rendező / Organizer: A nyíregyházi Honvéd Bottyán SE tájfutó szakosztálya

Pályaadatok/Course Summary
Pálya/Course

Ell.pont/Controls

Táv/Length

M-F 12C

14

2,1 km

M-F 14B

17

3,6 km

M-F 18B

17

3,6 km

M-F 21B

24

5,0 km

M-F 35

24

5,0 km

M-F 45

24

5,0 km

M-F 55

24

5,0 km

M-F 65

14

2,1 km

W-N 12C

14

2,1 km

W-N 14B

16

2,6 km

W-N 16B

16

2,6 km

W-N 21B

19

4,5 km

W-N 35

17

3,6 km

Open-Nyílt

14

2,1 km

Térkép / Map: 1 : 7500 / 2m

1. kör/1st round

1 : 1500 / 1m

2. kör/2nd round

Térkép helyesbítés/ Map Correction 2015. július-augusztus

Díjazás/ Prizes:

I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek/ 1st-3rd place - medal prizes
A győztesek díjazásban részesülnek / The winners get prizes /

Információk/Information: Hrenkó László tel.:+36-20-353-4598, e-mail:laszlo.hrenko@gmail.com

Rajt/Start:

„O” idő/ Start: 10.00
Találkozás/Meeting 9.30-ig a célban/in the finish.
Cél/Finish-Rajt/Start távolsága/ distance 400m a céltól délre a műúton/from
finish (sárga szalagozás/yellow ribbon).
Cél/Finish-VK/ Event centre távolsága / distance 0m.
A rajtban pótszimból NINCS, csak a térképen van/ . Symbol is only on the
map!

Útvonal/Route:

Nyíregyházáról Sóstógyógyfürdő felé haladva az Állatparkot elhagyva 200mre balra a Múzeumfaluig (bója jelzi) .
From Nyíregyháza (Sóstógyógyfürdő 4,5 km), after the Zoo 200m turn left, to
Skanzen ( there will be a flag ).

Egyéb/Others:

A versenyzők két térképpel futnak, amit egyszerre megkapnak a rajtban. The
competitors run with two maps, getting both of them in the start. Az első
erdei pálya teljesítése után az utolsó ponton a térképet meg kell fordítani és a
második kört a Múzeumfalu területén kell teljesíteni a célig. At the last
control of the first lap competitors have to turn round the map and the
second lap is on there to the finish at the Old village.
A cél és a Múzeumfalu területét 9:50-ig a versenyzőknek el kell hagyni és a
kisérők sem járkálhatnak az utolsó rajtig a cél és a rajt között. Competitors
have to leave the area of the event centre/finish and the Old village until
9.50! Spectators cannot walk between the start and finish until the last
start. Továbbá kérjük a kisérőket és versenyzőket (befutás után), hogy a
verseny ideje alatt ne zavarják járkálással a versenyt a Múzeumfalu területén!

Kérjük a versenyzőket a rend és a tisztaság megóvására, hogy máskor is
szívesen lássanak minket ezen a területen. Mindenki a saját szemetét
lehetőség szerint vigye haza! Pay attention to the environment!

Jó időt, eredményes versenyt kíván a / Have an enjoyable competition!

Rendezőség/Organizers

Nyíregyháza, 2015-09-28

