A 2017. Évi Nyírségi Ősz Tájékozódási futóverseny
Kiírása
Időpontja:

2017. november 12. (vasárnap)

Helye:

Napkor (Erdei iskola)

Rendezője:

Honvéd-Bottyán SE Tájékozódási futó szakosztálya

Rendezőség:

Elnök:
Pályakitűző:
Ellenőrzőbíró:
SPORTident:

Versenyforma:

Nappali, egyéni, egyfordulós, középtávú, regionális rangsoroló verseny

Kategóriák:

FN 12C, 14B, 15-18C, 16B, 18B, 21B, 35, 45, 55, 65, 85 Nyílt

Karácsony Péter
Hrenkó László
Kovács András
Nagyné Matolcsi Judit

Kevés nevező esetén kategória összevonást alkalmazunk!
Térkép: 1 : 7500 alapszintköz: 2 m,
Helyesbítés: 2017. október
Díjazás:

I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek

Nevezési határidő:

2017. november 06.

Sorsolás:

2017. november 07.

Nevezési díj:

FN 12-14-16, FN 65-85 600 Ft/fő. A többi kategóriában 800 Ft/fő. Fizetés a nevezett létszámnak
megfelelően, számla ellenében a helyszínen történik.
Határidő utáni nevezés + 300.- Ft
SI bérleti díj: 300 Ft/fő 14 éves kor fölött!

Nevezés:

nevezes.hbs@gmail.com

Információ:

http://www.honved-bottyan-se.hu,

Egyéb:

„O” idő: 11.00, Jelentkezés 9:30-10:30 között a versenyközpontban.
Eredményhirdetés: 13:30-kor.
Kérjük a pontos jelentkezést! Továbbá kérünk mindenkit, hogy a tisztaságra mindenki fokozottan
ügyeljen és a saját szemetét vigye haza, hogy ne terheljük ezzel a vendéglátónkat!!!

Megközelítése:

Nyíregyházáról Napkorra a 41-es főúton a táblánál jobbra fordulva. Majd Nagykálló felé haladva tábla
jelzi a Napkori Erdei Iskolát és rendezvény központot.
Értesítőt nem küldünk, minden nevezést elfogadunk. A versenyen mindenki saját felelősségére indul!

A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült képek - ellenkező értelmű írásos
nyilatkozat hiányában - a tájfutó nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen belül az interneten is közzétehetőek!
A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a rendező szerv engedélyével végezhető!!
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nevezes@denevercsoport.hu címen lehet nevezni!

Két nap alapján szakosztályi csapatverseny kerül kihirdetésre az indulók és az eredményesen szereplők összesítése
alapján.

Szállást a versenyre mindenki önállóan szervez, amennyiben szükséges, a rendezőség ebben segítséget nyújt. Szállással
kapcsolatos információt a nevezes.hbs@gmail.com címen lehet kérni.

Jó időt, eredményes versenyt kíván a
Rendezőség!
Nyíregyháza, 2017. szeptember 30.

