„…diákolimpia margójára”
Kedves Versenyzők, Kísérők és Vendégeink!
Két éve 2015-ben Sopronban a „Leghűségesebb város” belvárosában merült fel
a gondolat, hogy ez a gyönyörű helyszín megérdemelne egy nagyobb létszámú
tájfutó rendezvényt, amely a Dunántúl kupára elkészült történelmi belváros
térképe alapján kerülne megrendezésre. A csodás fekvésű nyugati
határvárosban, mely ősi diákhagyományokkal rendelkezik, igazán méltó helye
lenne egy ilyen színvonalas országos rendezvénynek. A megrendezendő verseny
gondolata, mint elültetett mag, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséghez
beadott Diákolimpiai pályázat sikeres elnyerésével szökkent szárba, és kelt
életre Verebélyi Zsolt által. Az előkészületi munkák során a pályázatban is
szereplő történelmi városközpont térképe helyett (időközben kiderült, hogy az
Uniós építési munkák miatt a belvárosi verseny lehetősége meghiúsult) új
terepet kellett keresni, végül az egyetem botanikus kertjét és a sörházdombi
kiserdőt választottuk a versenyek méltó és színvonalas helyszínéül. Álmaink
megvalósításához rengeteg többletmunka, és nem várt kiadások társultak.
Szerencsére a város vezetése -Dr. Simon István alpolgármester úr vezetésévelmellénk állt, így sikerrel tudtuk venni, a felmerült akadályokat. Óriási
bizalommal várunk benneteket egy olyan versenyen, amelybe nem csak a
tudásunkat, hanem a szívünket, lelkünket is beletettük.
Bízom benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát városunkban és sok friss
élménnyel gazdagodva tér haza.
A diákolimpikonoknak pedig kívánok sikeres versenyzést és további
tapasztalatok szerzését a tájfutás sportjában.
Rétfalvi Lajos
A Diákolimpia elnöke
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Versenyközpont:
Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor Sopron, Brennbergi út. GPS: 47.678,16.521
Verseny meghatározása:
Diákolimpia:
Kétnapos, kétfordulós, nappali, egyéni, első nap rövidtávú kiemelt rangsoroló,
második nap normáltávú országos rangsoroló verseny.
Sopron Kupa:
Kétnapos, kétfordulós, összetett, nappali, egyéni, első nap rövidtávú kiemelt
rangsoroló, második nap normáltávú országos rangsoroló versen
Versenyprogram:
Május 27. szombat
Lővér fürdő Sopron, Lővér krt.82. GPS: 47.675,16.568
10:00 – Országos Diákolimpia rövidtávú országos rangsoroló verseny
10:00 – Sopron Kupa rövidtávú országos kiemelt rangsoroló verseny
15:00 – Országos Diák váltóverseny nem rangsoroló
16:00 – Sopron Kupa váltóverseny nem rangsoroló
19:00 – Eredményhirdetés (Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor)
Május 28. vasárnap
Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor Sopron, Brennbergi út. GPS: 47.678,16.521
10:00 – Országos Diákolimpia normáltávú országos rangsoroló verseny
10:00 – Sopron Kupa normáltávú országos rangsoroló verseny
15:00 – Diákolimpia eredményhirdetés
16:00 – Sopron Kupa eredményhirdetés
Versenyiroda, jelentkezés:
Nyitva tartása:
Május 26-án, pénteken: 18:00 – 21:00 a versenyközpontban
Május 27-én, szombaton: 7:30 – 9:00 a rövidtávú verseny céljában
Május 28-án, vasárnap: 8:00 – 9:00 a versenyközpontban
A csapatok jelentkezéskor, fizetés után kapják meg a versenycsomagokat (váltó
rajtszám, bérelt dugóka, karszalag, számla). Amely csapat előre utalással nem

fizette ki a nevezési díját, azok csak helyszíni fizetés után vehetik fel a
versenycsomagjukat!
A nevezés és szállásfoglalás fizetési kötelezettséggel jár!
A csomagok kiosztása egyesületenként történik, külön a Diákolimpia (Pohánka
Edit) és külön a Sopron Kupa + váltóversenyek (Cser Bettina).
Kérjük, jelezzétek előre esetleges számlázási kéréseiteket Verebélyi Zsoltnak a
verebelyizsolt@globonet.hu címen!
Az Országos Diákolimpián a nevezési határidő után módosításra, helyszíni
nevezésre nincs mód! A Sopron Kupa futamaira jelentkezéskor már csak az
üres, illetve a visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni pótdíj felszámítása
mellett.
Terep:
Rövidtáv: Lakott terület, az egyetemi kerttel és a Lővér kiserdővel kiegészítve,
jelentősebb szintkülönbséggel.
Normáltáv: Sopron Ágfalvi-gerinc, középhegységi terep, helyenként meredek
oldalakkal és finom domborzattal, nagyrészt jól futható szálerdővel, sok
jelleghatárral és növényzeti objektumokkal.
Térkép:
1. nap:
2. nap:

1:5000 / 2,5m – 2017-ben helyesbítve.
1:10000 / 5m – 2015-ban helyesbített, 2017-ben felülvizsgálva.

Pontmegnevezés:
A térképen megtalálható.
Pótszimbólt és a felszereléséhez szükséges eszközöket a rajtban biztosítunk.
Megszűnt kategóriák:
FN10C,N12D,FN14C,N16B,FN20A,FN21B,N21Br,F21C,FN35A,N65B,N70B

Kategória összevonások:
N12D>N12C
F14C>F15-18C
N14C>N15-18C
N16B>N18B
F21B,F35A>F21A
N21Br,N35A>N21A
F21C>F21Br
N65B,N70B>N60B
Akinek a kategória összevonás nem megfelelő, az jelezze a verebelyizsolt@globonet.hu
email címre, legkésőbb 2017.05.22 hétfőig!

Cél-Rajt (karatén) távolság:
1. nap: 1200 m/ 0 szint
2. nap: 25 m/ 0 szint
Rajt karatén, rajt, versenyinformációk:
A verseny minkét napján a Diákolimpia kategóriáinak rajt karatén lesz
felállítva. Rajt karantén kék szalagozás mentén, az első napon céltól 1200m-re,
a második napon a versenyközpontban lesz felállítva. A rajt karantén 9:30-kor
nyit. Minden versenyzőnek 9:50-ig be kell lépnie a karanténba. A karanténba
kísérők is beléphetnek 9:50-ig. Ők a karantént a bejáraton keresztül tudják
elhagyni. 9:50 után vissza már nem mehetnek a karanténba. A rajt karanténban
mosdó, WC, árnyékos hely áll a versenyzők rendelkezésére.
Rajt felépítése:
-3 törlés, ellenőrzés, -2 pót szimból, -1 térkép mellé állás, 0 térkép elvétel, rajt,
60m térképrajt.
Tehát minden versenynapon repülőrajt lesz (a versenyző az utolsó percben
a saját térképe mellé áll és rajtoláskor veszi el a térképét).
Az 1. napi rövidtávú futam pályái az FN II, FN10D és F12D kategóriákban
nem szalagozottak!
Az 1. napi rövidtávú verseny célba érkezése után kötelező térképleadás van.
Kérjük az egyesületekhez tartozó versenyzőket, hogy az egyesületi, az
egyesületen kívüli versenyzők a megyei zacskóba helyezze a térképét!
Pontérintés igazolása:
SPORTident elektronikus pontérintési rendszert használjuk. A
versenyen az új, érintés nélküli Air+ rendszert fogjuk használni.
Akik ActiveCard dugókával versenyeznek (sorszám 8 xxx xxx), a
dugókát nem kell bedugniuk a Sportident dobozon lévő lukba,
csak elhúzni 30 cm-en belül a luk fölött. A sikeres pontfogásról a
dugóka ad visszajelzést piros felvillanással és
hangos pityegéssel.
Akik régebbi fajta, nem aktív dugókával
versenyeznek, a lukba bedugva kell végezniük
a pontérintést, ilyenkor a doboz ad pityegő
visszajelzést.

Az ellenőrzőpontokon hagyományos (tűs) lyukasztó is található. Amennyiben a
SPORTident nem ad visszajelzést, a térkép szélére kell lyukasztani és a célban
ezt jelezni kell.
A helyszínen SIAC 300Ft/fő/futam áron bérelhető.
Eredményközlés:
A versenyközpontban on-line eredményközlő rendszert fogunk üzemeltetni.
Azokon a WI-FI-t használni tudó eszközökön, amelyek rendelkeznek WEB
böngészővel is, folyamatosan követni tudjátok az eredményeket. Az eredmények
egy ingyenes WI-FI szolgáltatáson keresztül lesznek elérhetők, mobil Internet
használata nem szükséges. A WI-FI képes eszközöddel (okos telefon, táblaPC,
laptop) keresd az SSID result-t. Ez egy nyílt elérésű, a versenyközpont területén
elérhető hálózat, a kapcsolódáshoz jelszó nem szükséges. A sikeres csatlakozás
után indítsd el böngésződet, és írd be: http:// result.hu.
Itt a verseny egyszerűsített honlapját éritek el, ahonnan egy kattintással el tudtok
navigálni az on-line eredményekhez. Ki kell választani a kívánt kategóriát,
valamint be kell állítani a frissítés időközét (30 másodperc, 1 perc, 2 perc, vagy
5 perc). Kérdés esetén szívesen segítenek a rendezők. A célban kihelyezett
nagyméretű képernyőkön az eredmények folyamatosan követhetők lesznek azok
számára is, akik nem rendelkeznek a WI-FI-s eszközökkel.
Papír alapú eredményközlés nem lesz.
Díjazás:
Diákolimpia:
A Diákolimpia győztesei elnyerik a „Magyarország Tájékozódási futó
Diákolimpiai Bajnoka” címet.
Az 1-3. helyezettek érem, az 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.
Sopron Kupa:
A kategóriáinak 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
Szállás:
A versenyen csak faházas, és tornatermi szállások igényelhetők az szabad
helyek erejéig.
Faházas szállás (6 ágyas): 2500 Ft/fő/éj (+ IFA, ez jelenleg 450 Ft/fő/éj, a 18 év
felettieknek).
Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor Sopron, Brennbergi út.
A tábor területére behajtani tilos, parkolni csak a kijelölt erdészeti úton
lehetséges!
Tornatermi szállás: 1000 Ft/fő/éj.

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Sopron, Fenyő tér 1.
Parkolás:
1. nap: Lővér fürdő Sopron, Lővér krt.82. parkolójában, valamint a környező
utcákban.
1-2. nap: Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábortól 1km-re található lezárt erdészeti
úton, a forgalomirányítók utasításai szerint.
A tábor területére behajtani, és közvetlen környékén parkolni szigorúan tilos!
Szállítás:
Helyszíni szállítást nem szervezünk, mert igény, erre a szolgáltatási lehetőségre,
meghirdetés ellenére sem érkezett.
Büfé:
Az 1. napi versenyközpontban büfé nem üzemel. A Lővérekben és környékén
számos élelmiszerbolt, étterem, kávézó sorakozik, ahol széles választékkal
várják a fogyasztani vágyókat.
A 2. napi versenyközpontban a Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor területén
nyitva tartó büfét találtok, ahol szintén széles választékkal várják a fogyasztani
vágyókat.
Gyerekverseny:
Mindkét napon délelőtt 11.00-13.00 között lehetőséget biztosítunk a legfiatalabb
generáció számára a gyerekversenyen történő részvételre. Mindkét nap a cél
környékén jól láthatóan jelölve és a hangosba is bemondva.
Egyéb:
A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
A városi futamokon a versenyzők kötelesek betartani a KRESZ szabályait, a
rendezőség az esetlegesen bekövetkező balesetekért, időveszteségért
felelősséget nem tud vállalni!
Versenyorvos mindkét napon a célban: Dr. Kovács Ferenc.
Az .1 versenynapon a benevezett versenyzők számára a Lővér strandjára a
belépés ingyenes, a kísérőknek 50% (800 Ft) belépőt kell megfizetniük.
A váltó értesítőjét a 2017.05.22.-én hétfőn jelentetjük meg.
Bármely kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség beleegyezésével
történhet.
A versenyt rossz időjárási körülmények közt is megrendezzük.

A versenyen kutyával futni tilos, és a Cél területén is csak pórázon lehet kutyát
vezetni.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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