TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY
Sportszervezet neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
Esemény, eseménysorozat neve: 55. Tiszaligeti Napok
Dátum: 2018. 09. 19-22.

➢ SPORTÁG FELELŐS: Veres Pál 20/916-32-28
➢ IDŐPONT: 2018. szeptember 22.
10.00 Általános iskola alsó tagozat
11.15 Általános iskola felső tagozat fiú
12.45 Általános iskola felső tagozat leány
14.00 Középiskola
➢ HELYSZÍN: Tiszaliget, Palánkos műfüves pálya
NEVEZETT CSAPATOK – INDULÁSI SORREND
Általános iskola ALSÓ TAGOZAT (VEGYES)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szandaszőlősi 4 fő
Kassai 4 fő
II. Rákóczi 4 fő
Széchenyi 4 fő
Fiumei 4 fő
Szegő 4 fő
Kodály 4fő

Általános iskola FELSŐ TAGOZAT FIÚ
1
2
3
4
5
6

Kodály 4 fő
Szegő 4 fő
II. Rákóczi 4 fő
Széchenyi 4 fő
Szandaszőlősi 4 fő
Szent-Györgyi 4 fő

Általános iskola FELSŐ TAGOZAT LEÁNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szandaszőlősi 4 fő
II. Rákóczi 4 fő
Széchenyi 4 fő
Szent-Györgyi 4 fő
Szegő 4 fő
Kodály 4 fő
Kőrösi 4 fő
Kassai 4 fő

Középiskola LEÁNY
1.
2.
3.
4.
5.

Ruhaipari 4 fő
Széchenyi Gimnázium 4 fő
Közgé 4 fő
Petőfi ÉPFA 4 fő
Verseghy 1 fő

Középiskola FIÚ
Verseghy 1 fő
Pálfy-Vízügyi 4 fő
Ruhaipari 4fő
Közgazdasági 4 fő
Széchenyi Gimnázium 4 fő
Petőfi ÉPFA 4 fő

Lebonyolítás:
- Induláskor mindenki térképet kap, amellyel a tájfutó bójákból (sárga-fehér) felépített versenypályán kell az
ellenőrző pontokat megtalálni a megadott sorrendben. A győztes az, aki két futamot a legrövidebb idő alatt
teljesíti, minden pont hibátlan igazolásával.
Az érintendő pontokat a körök jelzik a térképen, a rajt helyét a háromszög, a cél helyét a kettős kör jelöli.
- A pontokon egy elektronikus doboz van elhelyezve, ahol a versenyzőnek a magával vitt lapocskát (csipet)
kell a dobozra ráhelyezni, amely fény és hangjelzést ad. A pontokat sorrendben kell érinteni a megadott
sorszámoknak megfelelően. Csak annál a pontnál kell jelölni, amelyet az adott pálya érint. A pályákat
teljesíteni egyénileg a megadott időtartamon belül bármikor lehet.
- A fiúk és leányok azonos pályákat teljesítenek általános iskola felső tagozaton és a középiskolásoknál,
véletlenszerű sorrendben, de eredményük külön értékelésre kerül.
- A két futam során elért hibátlan eredmények összeadásával alakul ki a kategóriánkénti egyéni sorrend. A
hibapontot fogó versenyzők sem egyéni, sem csapateredményt nem érhetnek el.
- A csapateredmények a négy egyéni helyezés összeadásával alakulnak ki. Holtverseny esetén az a csapat
végez jobb helyen, amelyiknek kisebb a negyedik helyezési száma.
Egyéb:
A versenyre előzetesen 2018. szeptember 17-ig meg kell adni kategóriánként a négy résztvevőt, mert
számítógépes rendszerrel és elektromos időméréssel rendezzük az eseményt. Így a résztvevő adatait
(név, iskola, születési év) előzetesen felvisszük a versenyrendező számítógépes programba. Helyszíni
nevezés nincs! Névcserét a verseny előtt jelezni kell!
Középiskolánál a Közgazdasági, Ruhaipari, Széchenyi Gimnázium és a Verseghy Gimnázium már megadta a
kért adatokat, tőlük nem kérjük újra.
Általános iskoláknál pedig a Kassai névszerinti nevezése rendben van.
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, balesetből, sérülésből adódóan a rendezőkkel szemben
követelése nem lehet.
Mindenki sportcipőben vagy tornacipőben köteles versenyezni.
A palánkkal elkerített küzdőtéren belül csak a versenyzők tartózkodhatnak. A testnevelők, kísérő
pedagógusok külső segítséget nem adhatnak, a versenyzők a két futam között nem hagyhatják el a
„ketrecpályát”.

