Versenykiírás
Meghívó a VII. Bihari Tájfutó Fesztiválra
2017 Július 7-8-9

Rendező: "Orientare Madaras" Sport Klub

Péntek , Július 7.: "Madarász Kupa" (egyéni, éjszakai rövidtáv)
Szombat, Július 8.: "Varadinum Kupa" (egyéni, rövidített normáltáv)
Vasárnap, Július 9.: „Barátság Kupa“ ( 2x2 fős váltó)
A 2x2 fős váltónál mindkét versenyző a csapatból kétszer fut két különböző pályán.
A gyerek verseny (E pálya 10 éves korig) térkép nélkűl, szalagozva lesz. Mindhárom nap, lyukasztósellenőrző pontok lesznek a teljesítendő versenypályákra kihelyezve. Időmérés nincs, de a pontok érintését
ellenőrizzük. A pálya hibátlan teljesítői díjazásban részesülnek.
Versenyközpont: A hegyközszentmiklósi (Sannicolau de Munte) termál strand

Megközelítése közúton:
Nagyvárad(Oradea) irányából a Bihar – Margitta (19E) főúton Székelyhíd (Sacueni) városát érintve
közelíthető meg. Székelyhídon a körforgalomba érve a 19B főúton rögtön egy rövid macskaköves emelkedő
szakaszt követve Margitta felé a városvégi benzinkút előtt jobbra kell letérni, majd Szentmiklóst elérve ( kb.
5 km), a település végén jobbra fordulva (földút, 300 méter) érhető el a termál strand. GPS koordináta:
47.295724°, 22.118137°. A tájfutó fesztivál központja Magyarország felől legcélszerűbben Debrecen
irányából a létavértesi határátkelőt választva érhető el, de megközelíthető a nagyváradi illetve a nyírábrányi
átkelőt igénybe véve is.
Térképek: Sânnicolau de Munte/Ștrand 1:4.000/2,5 m; Sâniob 1:10.000/5m; Olosig - Săcueni
1:10.000/5m, készitette id. Barkász Dániel 2015-2017-ben.
Terep: Változatos fedettségű, kevés szintkülönbséget tartalmazó dombos, lombhullató erdőkkel.
Nevezés 2017 Július 02.-ig a következő címre : ajocluj@gmi.ro vagy danielbarkasz@yahoo.com
A nevezésnél kérjük megadni: név, egyesület, kategória, születési dátum, SI-dugóka szám (ha van). Dugóka
bérlés 3 lej / nap.

Mindhárom napon a nevezések díjtalanok!
Versenyprogram:
1.nap (Péntek, július 7): „Madarász Kupa“ - éjszakai rövidtáv - a hegyközszentmiklósi termál strand
környékén. Jelentkezés 18.00 – 21.00. Szabad start 21:45–22:30 óra között.
Kategóriák: A: haladó tehnikás, B: haladó, C: közepes, D: kezdő.
E: szalagozott gyerek pálya 10 éves korig (18-20.00 között).
2. nap (Szombat, július 8 ): „Varadinum Kupa“ - rövidített normáltáv - Szentjobbi erdő , „0“ idő 10:00 óra,
rajtlista szerint, a cél elérhető autóval - 8km a versenyközponttól, az alábbi ábra szerint.
Kategóriák Férfi/Női: M/W 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65+, Open (Nyílt kezdő), Open tehnic (Nyílt
tehnikás), E: szalagozott gyerek pálya 10 éves korig.
Díjkiosztás 14:00 órakor a VK-ban. Internetes kvízjáték kiértékelése 16.00 a VK-ban.
A 2x2 váltók nevezése 21.00 –ig.
3. nap (Vasárnap, július 9): „Barátság Kupa“ - 2x2 fős váltó - Olaszi –Székelyhidi erdő, elérhető autóval 12
km a versenyközponttól az alábbi ábra szerint.
Tömegrajt: A - 10:00, B -10.05, C – 10.10, D – 10.15 órakor.
Kategóriák: 2 fős váltó - A: haladó tehnikás, B: haladó, C: közepes, D: kezdő.
E: szalagozott gyerek pálya 10 éves korig.
Díjkiosztás 14:00 órakor a VK-ban.

Díjazás: Mindhárom nap a verseny 1–3. helyezettjei valamennyi kategóriában oklevelet, érmet és
tárgyi ajándékokat kapnak. A „Varadinum Kupa“ versenyen az első helyezettek valamennyi kategóriában
serleget is kapnak.

Mindenki saját felelősségére indul.
Szálláslehetőségek: Faházak (3-4 ágyas), lakókocsik, hatágyas szobák. Sátorozási lehetőség a strand
területén (víz- és áramvételi lehetőség, zuhany, WC)
Egyéb : A strandon (versenyközpont) meleg ételt is kínáló büfé, csapolt sör, üditő, kávé egész nap kapható.
A versenyrendezőség az elmúlt évek fesztiváljaihoz hasonlóan idén is egy térítésmentes bográcsgulyásra
látja vendégül a résztvevőket, de a fürdőzés mellett lesz tombola és borkostolás is.

Partnereink:
SW Umwelttechnik Romania
TENTA BROWSER –Your Private & Encrypted Browser
10 BIT
Hegyközszentmiklósi termál strand
Madarász községi polgármesteri hivatal (Primăria Mădăras)
Román Tájfutó Szövetség (Federația Română de Orientare)
Pâinea de Mădăras
Tehnoprint

https://m.facebook.com/LaculOlosig/

Mindenkit szeretettel várunk!

www.orientare-madaras.org
www.termalstrand.ro

