Somogy Megyei Összetett Diák-Tájfutó Kupa 2012
Versenykiírás
A versenysorozat célja: A tájékozódási futás népszerűsítése, mind szélesebb körben való megismertetése
Kaposvár és Somogy Megye diákjai körében.
A verseny szervezője: Somogy Megyei Tájékozódási Futó Szövetség
Versenyszabályzat:
1. A verseny résztvevői: Kaposvár és Somogy megye valamennyi általános és középiskolájának
1992-ben született illetve fiatalabb tanulói. Kérjük a versenyeken a jelentkezési lapon ill. a
versenyzőkartonon a NÉV, SZÜLETÉSI ÉV, ISKOLA pontos megadását.
2. Kategóriák: A 2011/2012 tanévre vonatkozó Diákolimpiai korcsoportbeosztás szerint (Fiú-leány):
I. Korcsoport: 2003-ban vagy később születettek
II. Korcsoport: 2001-2002-ben születettek
III. Korcsoport: 1999-2000-ben születettek
IV. Korcsoport: 1997-1998-ban születettek
V. Korcsoport: 1995-1996-ban születettek
VI. Korcsoport: 1992-1994-ben születettek
3. Az értékelésbe beleszámító versenyek:
1. Kaposvár város 2012 évi Teremtájfutó Diákbajnoksága 2012.02.04.
2. Dél-Dunántúli Teremtájfutó Verseny 2012.02.26.
3. Kaposvár Város Rövidtávú Bajnoksága 2012.04.13.
4. Somogy-Baranya Megyei Diákolimpia Egyéni Futama 2012.04.22.
5. Somogy megyei Rövidtávú Bajnokság (2 futam összesített eredménye alapján) 2012.08.25.
6. Somogy Megyei Középtávú Egyéni Bajnokság 2012.09.15.
7. Zala-Somogy Megyei Normáltávú Egyéni Bajnokság 2012.09.16.
8. Zselic Kupa középtávú verseny 2012.09.30.
(a versenyek időpontjai esetleg változhatnak, aktuális információ: www.smtfsz.hu )
4. A pontozás szabályai:
- Minden futamon az alábbi pontok kerülnek jóváírásra:
1. hely: 20 pont
8. hely: 6 pont
2. hely: 15 pont
9. hely: 5 pont
3. hely: 12 pont
10. hely: 4 pont
4. hely: 10 pont
11. hely: 3 pont
5. hely: 9 pont
12. hely: 2 pont
6. hely: 8 pont
13. hely: 1 pont
7. hely: 7 pont
- Az egyes futamokon szerzett pontokat összesítjük, és az év utolsó versenye
után alakul ki a végeredmény minden kategóriában. Az összetett versenybe az összes
rajthoz állás eredménye beleszámít, DE az érvényes összetett eredmény eléréséhez
minimum 4 versenyen való rajthoz állás szükséges!
5. Díjazás:
- Minden kategória 1-3. helyezett fiú és leány versenyzője érmet és tárgyjutalmat kap.
Az eredményhirdetés az utolsó verseny helyszínén történik.
- A „mozgósítási verseny” során díjazzuk a három legtöbb rajthoz állást elért
intézményt (15-10-5 ezer Forint értékű Sportszervásárlási utalvánnyal)
- A legtöbb pontot szerző oktatási intézmény vándorserleget kap.
6. Az eredmények nyilvántartását a 2011 évhez hasonlóan a www.smtfsz.hu honlapon
nyomon lehet követni. Kérünk mindenkit, hogy saját vagy gyermeke eredményét a honlapon figyelje,
esetleges téves eredménylista észlelése esetén jelezze azt. Jogos panaszt maximum az adott verseny
után 1 hónapig áll módunkban elfogadni, és az eredményt korrigálni.
7. Bővebb információ: mullerbalazs70@citromail.hu , pavlovics@smtfsz.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!!!
Kaposvár, 2012.01.30.

