Propozície
Dátum:

29-30. August 2020.

Organizátor:

Tipo TKE, Pozsonyi út 52., 1133 Budapešť, Maďarsko
Tájoló
Erdei
és
Tájékozódási
Sportok
53/a., 1122 Budapešť, Maďarsko

Alapítvány,

Funkcionári:

Riaditel’: Erik Hajdu
Sekretár: Zoltán Miháczi

Stavitel’ tratí:

Tipo Cup 1. deň:
Ágnes Wengrin a László Faggyas
Tipo Cup 2. deň:
Ágnes Wengrin a László Faggyas
Tipo Cup 2x2 štafety: Ágnes Wengrin a László Faggyas

Hlavní rozhodcovia:

Tipo Cup 1. deň:
Tipo Cup 2. deň:
Tipo Cup 2x2 štafety:

Határőr

út

Dávid Peregi
Gergely Bugár
Dávid Peregi

Centrum pretekov: Mátraalmás, Maďarsko
Tipo Cup
Dvojdňový maďarský a slovenský národný rebríček. 1. etapa je v sobotu- stredná trať a 2. etapa
je v nedeľu- dlhá trať. Oba dni súťaže sú maďarské a slovenské mládežnícke a juniorské
výberové súťaže. Druhý deň pravidelných pretekov je súčasťou 50. výročia jubilejných pretekov
MTFSZ, ako aj slovensko-maďarského seniorského stretnutia.

Tipo cup 2x2 štafety
Štafety pre 2x2 osoby.

Program
29. 08. 2020 dopoludnia TIPO cup 1. etapa, stredná trať
29. 08. 2020 popoludnie TIPO cup 2x2 štafety
30. 08. 2020 TIPO cup 2. etapa, dlhá trať

Terén
Je to typická Mátra, dobre obhospodarovaný les so strmými, kamennými zrázmi a hlbokými
údoliami, ktoré sú v niektorých miestach podmáčané. Na mnohých miestach v lese prebieha
intenzívna ťažba, preto možno očakávať ťažobné cesty a rezané vetvy.

Zakázaný priestor
V oblasti Mátraalmás a Szuha, uvedenej nižšie (vid. mapu) sa od zverejnenia propozícií môžu
všetky činnosti orientačného behu vykonávať iba so súhlasom organizátorov.

Mapy
V mierke 1:15 000 a 1:10 000, ekvidištanta 5 m, podľa štandardov IOF, revidovaná v roku
2020. Mapári: Vilmos Lengyel, Attila Molnár, Péter Vityi, József Czimer Z, Imre Urbán.

Tipo Cup Kategórie
M/W 10D,DK, 12C,D, 14A,C, 16A, 18A, 15-18C, 20A, 21A,B,Br,C,U, 35A,Br, 40A, 45A, 50A, 55A,
60A, 65A, 70A, M75A, F80A. Otvorené kategórie: OA, OB, OT (OB, OT sú kategórie pre
jednotlivcov). V prípade nízskeho počtu účastníkov môže organizátor kategórie zlúčiť.
Kategórie M21U a W21U nie sú klasifikované, tu štartujúci dostanú iba mapu s terénnou
kresbou, skalnou kresbou a hydrografiou.
Slovenskí pretekári sa prihlasujú do kategórií:
M/W 10D,DK, 12C, 14A, 16A, 18A, 20A, 21A,B, 35A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 65A, 70A. Otvorené
kategórie: OA, OB.
M,W21A = M,W21E
M,W21B = M,W21B

M,W10D = so stužkami
M,W10DK = s doprovodom
OA = Kondičná
OB = Nábor (Open)

Tipo cup 2x2 štafetové kategórie
Tradičné kategórie M/W 21
Vekové kategórie: M/W 30 (najviac ), 70 (najmenej), 100 (najmenej), Mix dlhá, Mix krátka

Registrácia
On-line: http://entry.mtfsz.hu/
E-mail: nevezes@tipotke.hu.
Najneskôr do 17. augusta 2020. Neprijímame telefónne registrácie! Prihlášky prijaté emailom budú potvrdené do dvoch pracovných dní. Ak nedostanete žiadne potvrdenie, údaje
pošlite znova. Prihlasovať sa dá na každý deň samostatne. V prihláške nezabudnite uviesť číslo
SI čipu, kategóriu, dni pretekov a požiadavky na ubytovanie (podľa dní).
Registrácia a rezervácia ubytovania sú spoplatnené!
Z dôvodu zmenených pravidiel fakturácie uveďte svoju fakturačnú adresu, daňové číslo,
meno a e-mailovú adresu zodpovednej osoby za registráciu a platbu e-mailom
(nevezes@tipotke.hu).
Slovenskí pretekári sa prihlasujú cez IS SZOŠ do 17.08.2020. Všetky individuálne prihlášky,
zmeny, dohlášky a iné požiadavky je potrebné riešiť s organizátorom pretekov.

Termíny prihlášok a poplatky
Uzávierka prihlášok je dátum prijatia prihlášky a úhrada. Ak prevod nebude prijatý do termínu
platby za daný termín uzávierky, pretekári budú automaticky prevedení do ďalšej kategórie
ocenenia. Detská súťaž je bezplatná.

Tipo Cup

Prihlášky prijaté do 17. augusta

Typ prihlášky
M/W -18,
M65-, W60-

IS a E-mail

Ostatné
kategórie
M/W21U
Open
categories
(OA, OB, OT)
M/W10D,DK,
12D

Prihlášky prijaté do 20:00
Prihlášky na mieste
27. augusta
E-mail

Na mieste

HUF 5000 /
€15/2 days

HUF 2 700 /
€8/day

HUF 6000 /
€18/2 days

HUF 3200 /
€10/day

HUF 6.500 /
€19/2 days

HUF 6800 /
€20/2 days
HUF 5600 /
€16/2 days

HUF 3600 /
€11/day
HUF 3000 /
€9/day

HUF 7800 /
€23/2 days
HUF 6600 /
€19/2 days

HUF 4100 /
€12/day
HUF 3500 /
€10/day

HUF 8.000 / €23/2
days
HUF 7000 / €20/2
days

HUF 3000 /
€8/2 days

HUF 1500 /
€5/day

HUF 4000 /
€15/2 days

HUF 2.000 /
€8/day

HUF 2500 / €8/day

Tipo cup 2x2 stafetu

Prihlášky prijaté do 17. augusta
IS a e-mail

Typ prihlášky
Všetky kategórie

HUF 4000 / €12/ štafeta

Pozdejsie a na mieste
E-mail do 27. 8.2020
do 20.00 hod. a na mieste
HUF 5000 / €15/ štafeta

Po vydaní štartoviek sa prihlášky obmedzia na voľné miesta.
Účastníci akceptovatujú, že fotografie nasnímané na podujatí - ak nie je v rozpore s písomným
vyhlásením - môžu byť uverejnené v tlačenej a elektronickej tlači, vrátane internetu.

Platby
Bankovým prevodom na bankový účet TIPO TKE do 27. augusta 2020, alebo na mieste v
hotovosti. Uveďte, ktorý vstupný poplatok pre klub, alebo súťažiaceho obsahuje platba.
Podrobnosti o bankovom účte:
IBAN: HU28 16200113-18509731 00000000
SWIFT: HBWEHUHB
Termíny platby: V prípade termínu uzávierky prihlášok 17. augusta je termín platby 19.
august, 24:00. Termín uzávierky prihlášok do 27. augusta je 27. august, 20:00.
Platba na mieste je možná iba v prípade prihlásenia na mieste, zmeny, alebo v prípade, že
bankový prevod nebol dokončený do termínu 27. augusta.

Raziaci systém
Bude použitý elektronický systém SPORTident. Kontrolné stanovištia sú nastavené na
bezkontaktný režim.
SI čip si môžete požičať na mieste (500 HUF / deň) + záloha vo výške 10 000 HUF.
Ak máte v úmysle použiť svoj vlastný SI čip, uveďte jeho číslo v prihláške.

Doprava
Organizátor dopravu nezabezpečuje, ale ak máte problémy dostať sa do centra pretekov, dajte
nám prosím vedieť vopred.

Ubytovanie
Pracujeme na zabezpečení telocvične a nocľahárni. Ak to umožnia opatrenia týkajúce sa
epidémie COVID-19. Informácie o ubytovaní oznámime v samostatných informáciách do
začiatku augusta.

Štart (predpokladaný)
Tipo cup 1. deň:29. 08. 2020. 11:00
Tipo cup 2x2 štafety:29. 08. 2020. 16:00
Tipo cup 2. deň:30. 08. 2020.10:00

Webové stránky
http://tipotke.hu/tipo2020

Iné programy
Počas obidvoch dní TIPO CUP bude pre najmenších pripravená detská trať a škôlka. Účasť je
bezplatná.

Ostatné informácie
Pri organizovaní súťaže sa usilujeme dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa epidémie
koronavírusu a všetkých hygienických predpisov. Podrobnejšie informácie budú obsahovať
pokyny v súlade s platnými ustanoveniami.
Občerstvenie sa podáva iba na dlhých tratiach. Neposkytujeme občerstvenie v cieli. Žiadame,
aby sa o pitný režim staral každý sám. Tieto opatrenia sú potrebné kvôli epidémii COVID-19 a
minimálnej produkcie odpadu.

Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť !

