MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG
Versenybizottság

A 2018. évi
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság (OTTCsB)
kiírása
Az MTSz Versenybizottsága (a továbbiakban: VB) a természetjárók részére
Országos Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságot
hirdet meg a Versenyszabályzat előírásai szerint.
Az országos bajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. – a
továbbiakban: közösség – csapata benevezhet. Feltétel, hogy a csapattagok legyenek tagjai a
Magyar Természetjáró Szövetség valamelyik tagszervezetének.
Kategóriák
1)

Az országos csapatbajnokság 2018. évi kategóriái: A, A/36, A/50, A/60, A/70, A/80 kategória.

A részvételre vonatkozó előírások
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

A bajnoki csapatok az egyes bajnoki versenyeken csak a Versenyszabályzat 6.1. pontjában
meghatározott, nevezésnek megfelelő kategória szerinti életkori összetételben szerepelhetnek.
A VB fenntartja a jogot, hogy a 2018. március 09-ig beérkezett nevezések alapján a kiírt
kategóriák között összevonást alkalmazzon (a bajnoki kategóriák véglegesítése céljából).
Az összevont kategóriákon belül a csapatok azonos pályán, de a korosztályuknak megfelelő
menetsebességgel haladnak. Kategória összevonás esetén, kategóriájukon belül a csapatoknak
lehetőségük van különböző versenyeken, különböző menetsebességgel versenyezni. Tehát pl. A
és A/36 kategóriák összevonása esetén egy A vagy A/36 kategóriába benevezett csapat az egyik
versenyen versenyezhet A-as menetsebességgel, egy következő versenyen pedig A/36-os
menetsebességgel akkor, ha a kategóriának megfelelő feltételek fennállnak.
A bajnoki versenynek kijelölt versenyeken bajnokságba be nem nevezett csapatok is
szerepelhetnek.
Bajnokságba benevezett csapatban bajnoki versenyen már szerepelt versenyző a bajnokság
során nem változtathat csapatot (Átigazolásra nincs mód!).
A bajnoki versenyeken a bajnokságba nevezett csapatok min. 2, maximum 4 főből állhatnak. A
bajnokság során egy adott csapatban szereplő versenyzők számára nincs korlátozás, de az év
végi díjazásban a csapatvezető által kijelölt, maximum 6 fő részesülhet (érem, oklevél).
Nincs előírás arra vonatkozóan, hogy mennyi, illetve mely versenyen kötelező a részvétel.

Nevezés
9)

10)
11)
12)

13)

Nevezni a mellékelt nevezési lapon meghatározott formában és hiánytalan tartalommal, írásban
(e-mailben) lehet. A nevezést a nevezési díj befizetésének igazolásával (lásd a 13. pontot) az
alábbi címre, a VB titkárának kell elküldeni:
Mórocz Imre,
e-mail: i.morocz@chello.hu;
tel.: +36-30-6705689
Egy közösség több csapattal is nevezhet.
A bajnokságra a bajnokság időtartama alatt bármikor be lehet nevezni, de csak a bajnokságban
indított kategóriákban.
A bajnokság indulása után nevező csapatok eredményei közül csak azok számítanak be a bajnoki
értékelésbe, amelyeket a nevezés benyújtását és a nevezési díj befizetése igazolásának
beérkezését követően értek el.
Fontos: Az egyes bajnoki versenyekre külön is nevezni kell!
A nevezési díj 3000 Ft/csapat. A nevezésnek megfelelő összeget átutalással a DÉMÁSZ-Rezét
SE számlájára kell befizetni (számlaszám: K&H Bank 10402513-25115314-00000000; a
közlemények rovatba be kell írni: OTTCsB nevezési díj, XY csapat). A nevezés csak a nevezési díj
befizetésével válik érvényessé. Az átutalás visszaigazolásának másolatát a nevezéssel együtt kell
elektronikus úton elküldeni. Akik számlát kérnek a nevezési díjról, azok telefonon, vagy e-mail-ben
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jelezzék ezt külön a nevezési díjakat intézők felé is (Franczva László, e-mail: cufi64@gmail.com;
tel.:+36-30-3492471). A számlát kérők jelezzék, hogy mely szervezet nevére és címére
történjen a számla kiállítása, illetve kiküldése, valamint az átutalást mindenképpen az adott
szervezet számlájáról hajtsák végre.
A DÉMÁSZ-Rezét SE a befolyt összeget a kupák, érmek, és oklevelek beszerzésére, vésetésére,
valamint szervezési költségek fedezésére fordítja.
Értékeléssel kapcsolatos előírások
14)

15)
16)
17)

18)
19)

20)

A bajnoki versenyek értékelése során minden csapat a mellékelt táblázat alapján, az elért
helyezésének megfelelő pontszámot kapja. A helyezési számok megállapításánál a bajnokságba
be nem nevezett csapatokat figyelmen kívül kell hagyni! (Pl.: Ha egy bajnokságba benevezett
csapat egy bajnoki versenyen ötödik helyezett lett, de az előtte lévő négy csapatból kettő nem
nevezett be a bajnokságba, akkor az adott csapat a bajnokság értékelése szempontjából 3.
helyezést ért el!)
A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken elért helyezések alapján megszerzett
pontszámok figyelembevételével alakul ki. Az egyes kategóriák bajnokai azok a csapatok lesznek,
amelyeknek a legjobb öt eredményük összege a legmagasabb az adott kategóriában.
Ha egy csapat öt vagy kevesebb versenyen szerepelt, akkor az értékelésnél minden eredménye
számít.
Holtverseny esetén az a csapat végez előbbre a bajnokságban, amely azokon a versenyeken,
melyeken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett csapat részt vett, többször előzte meg a
másikat, mint fordítva. Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor a holtversenyben állók
közül az nyer, aki több első (második, harmadik, stb.) helyezést ért el. Ha ez alapján nem lehet
eldönteni a holtversenyt, akkor azt kell alapul venni, hogy a holtversenyben lévők közül az öt
értékelt versenyén melyik csapat esetében volt a több (legtöbb) résztvevő. Az esetleg még
továbbra is fennálló holtverseny esetén az dönt, hogy azon a versenyen, melyen az érintett
csapatok első (második, harmadik) helyezést értek el, melyik csapat ért el jobb helyezést a
verseny teljes (a bajnokságban nem indult csapatokat is tartalmazó) eredményjegyzéke szerint.
A bajnoki versenyen holtversenyben végzett csapatok azonos pontszámot kapnak, mely pontszám
az érintett helyezéseknek megfelelő pontszámok középértékének felel meg.
A hivatalos bajnoki eredményértesítőben észrevett, illetve a bajnokság értékelése során
esetlegesen elkövetett számítási, elírási hibák észlelése esetén a VB titkárához – címét lásd a 9.
pontban– kell fordulni.
Másodfokon – ha a titkárral nem tisztázható a félreértés, vagy egyéb súlyosabb esetben –
közvetlenül a VB vezetőjéhez kell fordulni, a tájékoztató kézhezvételét követő 8 napon belül.
(Horváth András, tel.: +36-30-3112748; e-mail: horvath.andras@microsec.hu)
A versenyrendezők a bajnoki versenyek hivatalos eredményértesítőjében kötelesek feltüntetni a
bajnoki csapatokban szereplő versenyzők neveit és születési dátumát, valamint a
pályaadatokat (pályahossz, szintemelkedés) kategóriánként. A hivatalos eredményjegyzéknek
szöveges értékelés is szerves része kell, hogy legyen.

Díjazás
21)
22)
23)
24)

A kategóriák győztes csapatai számára a Magyar Természetjáró Szövetség adott kategóriára
vonatkozó "Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnok 2018" feliratú serleget ad.
A kategóriák első három helyezett csapatának tagjai (csapatonként legfeljebb hat fő)
kategóriájuknak és helyezésüknek megfelelő feliratú érmeket kapnak.
A kategóriák első 6 helyezett csapata személyenként egy-egy oklevelet kap, melyen név szerint
szerepelnek a csapattagok.
A kupák, érmek, oklevelek a VB ünnepélyes ülésén, várhatóan 2018. december elejéig kerülnek
átadásra. A pontos időpontról a helyezéseket elérő csapatok elektronikus levélben kapnak
értesítést.

A bajnoki versenyek ellenőrzése
25)

A VB minden bajnoki versenyre szövetségi ellenőrt küld ki, akinek személyéről ezen kiíráson
keresztül értesíti a bajnoki versenyek rendezőit (lásd a 41. pontot). Amennyiben a megadottakhoz
képest bármely okból változás következne be, arról a rendezőket a VB érintett képviselője írásban
vagy telefonon értesíti.
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26)
27)
28)
29)

30)

A bajnoki versenyek rendezői a versenykiírásban kötelesek feltüntetni a szövetségi ellenőr nevét,
e-mail címét, telefonszámát, vagy elérhetőségének egyéb lehetőségét.
Amennyiben a versenyen bármely okból nem jelent meg szövetségi ellenőr, akkor a
versenybíróság elnöke a versenyen a VB versenyzőként megjelent tagjai közül felkérhet valakit
szövetségi ellenőrnek.
A bajnoki versenyeken a rendezőségnek – függetlenül a szövetségi ellenőr tevékenységétől –
ellenőrző bíró működését kell biztosítani.
Az ellenőrző bíró a pályák ellenőrzésekor szerzett tapasztalatait, javaslatait írásban köteles a
rendezőknek továbbítani. Az ellenőrzés megtörténtét az illetékes szövetségi ellenőr részére
írásban kell jelezni, majd a rendezőknek korábban továbbított írásos anyag másolatát a verseny
végén a szövetségi ellenőrnek is átadni.
Óvás esetén a versenybíróság elnöke köteles kikérni a jelen lévő (illetve a felkért) szövetségi
ellenőr véleményét. A döntést a szövetségi ellenőr és az ellenőrző bíró véleményének
meghallgatása után a versenybíróság elnöke hozza meg.

Egyéb előírások, információk
31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)

Ha egy csapat egy bajnoki versenyen 4-nél több versenyzővel jelenik meg, a létszám feletti(ek)
ugyanazon a versenyen bármely, a bajnokságba be nem nevezett csapatban (vagy bajnokságba
be nem nevezett csapatként) szerepelhet(nek), de egy másik-, a bajnokságba szintén
benevezett csapatban nem versenyezhet(nek) (lásd a 6. pontot).
A bajnoki versenyeken a rajt- és célhelyen ki kell függeszteni az értékelés speciális szabályait, az
etalon térképeket, vagy más, önellenőrzésre alkalmas egyéb dokumentumokat, valamint az egyes
feladatoknál elkövethető hibákért járó büntetőpontokat, hogy az értékelés menete mindenki
számára ellenőrizhető, követhető legyen.
Az a verseny nem értékelhető bajnoki versenyként, mely versenyen rendezői hibák miatt
a versenypálya időmérő szakaszaiból egynél, vagy a különböző időmérő szakaszokhoz tartozó
feladatokból és ellenőrző pontokból háromnál többet ki kellett vonni az értékelés alól. Két időmérő
közötti teljes szakasz értékelésből való kivétele esetén a verseny még bajnokinak tekintendő,
függetlenül attól, hogy az adott szakaszon hány érintési pont, feladat volt, amennyiben más
ellenőrző pont, illetve feladat kivétel nem fordult elő.
A VB fenntartja magának a jogot, hogy azt a bajnoki versenyt, amelyen a rendezők nem
teljesítik az érvényes Szabályzat alapvető előírásait, nem jelöli a következő évi bajnoki
versenyek közé.
A bajnokságba benevezett csapatokról a VB titkára 2018. március 16-ig, majd a bajnokság
megkezdését követően beérkező nevezésekről szintén egy héten belül tájékoztatja az érintett
rendező szerveket.
A bajnoki versenyek rendezői legalább három héttel az adott verseny időpontja előtt kötelesek
minden bajnokságba benevezett közösség, valamint az érintett szövetségi ellenőr számára kiírást
küldeni az adott bajnoki versenyről.
Ha valamely verseny időpontját bármely okból változtatni szükséges, az új időpont más bajnoki
verseny időpontjával nem ütközhet. Az új időpontról a VB-ot, illetve a bajnokságba benevezett
csapatokat a verseny előtt legalább 3 héttel értesíteni kell.
A bajnoki versenyek rendezői a korrekt tájékoztatás céljából, a rendelkezésükre álló információk
alapján kötelesek megjelölni a hivatalos eredménylistákban a bajnokságba benevezett csapatokat.
Minden bajnokságba benevezett csapat köteles a bajnoki versenyeken a nevezésben megadott
néven szerepelni, és a versenyzők neveit azonosan megadni. Amennyiben más néven versenyez,
részvétele nem minősül bajnoki részvételnek.
A VB a beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását rendszeresen
meghatározza, és azt a http://turaversenyek.hu honlapon teszi közzé. A VB a tavaszi szezon
végén és az őszi szezonban legalább egy alkalommal elektronikus úton is megküldi a bajnoki
tabellát az érintettek részére.
Az utolsó bajnoki verseny után – ha nem érkezik be észrevétel – a hivatalos eredménylista
kézhezvételét követően két héten belül a VB titkára minden e-mail címmel rendelkező csapat
számára elküldi a bajnokság előzetes végeredményét, és az első hat helyezett csapat tagjainak
listáját. Az abban előforduló esetleges hibák, elírások ügyében a megadott határidőn belül lehet
észrevételt tenni. A hivatalos végeredményt minden kategóriában az érmeket, okleveleket
kiérdemelt csapatok a díjkiosztó ülésre szóló meghívóval, a többiek pedig ezt követően,
elektronikus formában kapják meg.
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40)

Jelen kiíráshoz VB mellékeli a 2010. évben kiadott Versenyszabályzat (VSz) 4. számú
mellékletében szerepeltetett menetidő számítási táblázatának kiegészített módosítását, így
megfeleltetve azt a VSz 7.3 pontjában szereplő menetsebességekkel.

A bajnoki versenyek
41)

A 2018. évi bajnoki versenyek az alábbi rendezvények felsőfokú, jelen kiírásban meghatározott
kategóriájú versenyei:
Időpont

A verseny megnevezése és várható
helyszíne

Szövetségi ellenőr, e-mail címe,
telefonszáma

1.

03. 24. Bakancsos Atom Kupa

Geresdi-dombság

Bacsó Nándor, banan36@t-online.hu
+36-30-9512036

2.

04. 07. Kispest Kupa

Budapest környéke

Horváth András, horvath@microsec.hu
+36-30-3112748

3.

04. 14. Rezét Kupa

Pirtó

Jakab Albert, jakab.albert@dmtr.hu
+36-20-4318112

4.

04. 28. Varsányi Kupa

Pilis-hegység,
Pilisvörösvár

Lelkes Péter, g.lelkes@t-online.hu
+36-1-2292773

5.

05. 26. Gyermeknap Kupa

Budai-hegység,
Nagykovácsi

Mórocz Imre, i.morocz@chello.hu
+36-30-6705689

6.

06. 03. Napernyő Kupa

Cserépfalu

Franczva László, cufi64@gmail.com
+36-30-3492471

Szentes környéke

Döme Géza, eltajolo@gmail.com
+36-20-3409807

7. 06.23-24.

Spartacus Kupa
(éjszakai)

8.

09. 08. Eltájoló Kupa

Kiskunság

Bodor Ilona, bodor.ilona@t-online.hu
+36-30-5101980

9.

09. 22. Zemplén Kupa

Rudabányácska

Fehér János, feherj@yahoo.com
+36-20-9760421

10.

10. 06. Zöldpont Túraverseny

Kaposvár környéke

Kovalik András, kovalikandras@gmail.com
+36-30-5125044

11.

10. 20. Mátra Kupa

Mátra

Dravecz Ferenc, f.dravecz@gmail.com
+36-30-4461481

Budapest, 2018. február 04.
Horváth András
a Versenybizottság vezetője
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Melléklet a 2018. évi
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság (OTTCsB)
kiíráshoz
Menetidő számítás a térképen mért hossz (S=mm) és az emelkedő szintkülönbség (E=+m)
függvényében

Kategóriák

A
A/19
A/36
A/50
A/60
A/70
A/80
B
C
emelt C

Nappali (N)
Éjszakai(É)

Menetsebesség
[km/h]

Szintemelkedésért
kapott idő, 10menként percben

Menetidő
(Méretarány:
1:10.000)

Menetidő
(Méretarány:
1:15.000)

N

4

+1

0,15 S + 0,1 E

0,225 S + 0,1 E

É
N
É
N

3

+1

0,2 S + 0,1 E

0,3 S + 0,1 E

4

+1

0,15 S + 0,1 E

0,225 S + 0,1 E

3

+1

0,2 S + 0,1 E

0,3 S + 0,1 E

3,5

+1

0,172 S + 0,1 E

0,258 S + 0,1 E

3

+1

0,2 S + 0,1 E

0,3 S + 0,1 E

3

+ 1,5

0,2 S + 0,15 E

0,3 S + 0,15 E

2,5

+ 1,5

0,24 S + 0,15 E

0,36 S + 0,15 E

2,5

+2

0,24 S + 0,2 E

0,36 S + 0,2 E

2

+2

0,3 S + 0,2 E

0,45 S + 0,2 E

N
É

2,25

+ 2,5

0,267 S + 0,25 E

0,4 S + 0,25 E

2

+ 2,5

0,3 S + 0,25 E

0,45 S + 0,25 E

N

2

+3

0,3 S + 0,3 E

0,45 S + 0,3 E

É
N
É
N
É

2

+3

0,3 S + 0,3 E

0,45 S + 0,3 E

3

+1

0,2 S + 0,1 E

0,3 S + 0,1 E

3

+1

0,2 S + 0,1 E

0,3 S + 0,1 E

4

+1

0,15 S + 0,1 E

0,225 S + 0,1 E

3

+1

0,2 S + 0,1 E

0,3 S + 0,1 E

N

3

+1

0,2 S + 0,1 E

0,3 S + 0,1 E

É
N
É
N
É

Megjegyzések:
1/ Kategóriák: a Versenyszabályzat alapján
2/ A 3,5 km/h sebesség esetén kerekítve a versenyző javára 0,0057143 perc/10m értékben.
3/ Minden kapott érték – a Versenyszabályzat értelmében – percben felfelé kerekítendő.
4/ Az A/70 és A/80 kategóriában a verseny szintemelkedése ne lépje túl a 350 m-t!
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Tájékoztató a nevezés beadásához
1) Egy közösség (egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb.) több csapattal is nevezhet, de minden
csapatról külön nevezési lapot kell kiállítani.
2) A csapatok bármilyen nevet választhatnak, de a bajnokság során minden esetben a választott nevet
kell használni.
3) A nevezési lapon a csapat értesítési címeként a csapat képviselőjének (vezetőjének,
ügyintézőjének) nevét, e-mail címét kell megadni. A csapattagokat nem kell felsorolni.
4) Ha egy közösség több csapattal szerepel, és minden csapathoz rendelhető e-mail cím, akkor
mindegyiket célszerű megadni.
5) A kategóriák nevezési díja – ettől független az egyes versenyek nevezési díja! – 3000 Ft/csapat, amit
átutalással a DÉMÁSZ-Rezét SE számlájára kell befizetni (számlaszám: K&H Bank 1040251325115314-00000000. A közlemények rovatba be kell írni: OTTCsB nevezési díj, XY csapat.).
Akik számlát kérnek a nevezési díjról, azok telefonon, vagy e-mail-ben jelezzék ezt külön a nevezési
díjakat intézők felé is (Franczva László, e-mail: cufi64@gmail.com; tel.:+36-30-3492471).
6) Az egy közösséghez (egyesülethez) tartozó csapatok nevezési díja egy összegben is feladható.
7) Az átutalás visszaigazolásának másolatát, a nevezés regisztrálása céljából, a nevezéssel együtt kell
elektronikus úton elküldeni a VB titkárának:
Mórocz Imre, e-mail: i.morocz@chello.hu; tel.: +36-30-6705689

.......................................................Itt leválasztandó! .........................................................

Nevezőlap
a 2018. évi Országos Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságra
A közösség (egyesület) megnevezése:
................................................................…………………………….………..…………………………............
A csapat neve:
............................................................................................…………………………………......…................

Kategória (A megfelelő bejelölendő!):

A

A/36

A/50

A/60

A/70

A/80

A csapat képviselőjének neve, e-mail címe és telefonszáma:
................………………………………………....................................................................…........…............
....................................................................................................................................................................
Kelt: 2018.

(A csapat képviselőjének olvasható aláírása)
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