Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség
Magyar Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság
2017. évi versenykiírása

1. Célja: gyalogos teljesítménytúrázók számára lehetőséget biztosít állóképességük, kitartásuk és gyorsaságuk
összevetésére többfordulós bajnokság keretében.
2. Szervezője: a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség (a továbbiakban MSTSZ), mint a túrasport sportág
országos sportági szakszövetsége.
3. Formája:
Nemzeti Bajnokság gyalogos teljesítménytúra (a továbbiakban: teljesítménytúra) többfordulós egyéni- és
csapatbajnokság.
4. Rendezői: az egyes futamokat megrendező szervezetek, vagy az MSTSZ, mint rendező vagy társrendező.
5. Futamok:





6. Korosztályok:





gyermek bajnokság 8 futam,
felnőtt hosszú távú bajnokság 10 futam,
felnőtt rövid távú bajnokság 8 futam.
gyermek (15 év alatt, 2003-ban és későbben születettek),
ifjúsági (15-21 éves korig, 1996-2002-ben születettek),
felnőtt (22-50 éves korig, 1967-1995-ös években születettek),
senior (50 éven felül, 1966-ban és korábban születettek).

7. Nevezés:







8. Szabályok:










nevezni lehet egyéni és csapatversenyre,
egy szervezet több csapatot is indíthat, két szervezet is indíthat közös csapatot,
egy versenyző egyéniben és csapatban is nevezhető, de csak egy csapatnak lehet tagja,
egy versenyző csak egy bajnokságban indulhat,
egy-egy csapatba legfeljebb 6 versenyző nevezhető,
a gyermek bajnokságba a gyermek korosztályú versenyző nevezhető,
felnőtt bajnokságba az ifjúsági, a felnőtt és a senior korosztályú versenyző nevezhető.
az MSTSZ teljesítménytúrákra vonatkozó szabályai az irányadóak, vitás esetekben (pl.
szintidő) a rendező állásfoglalásának figyelembe vétele alapján a versenybíró, majd az MSTSZ
elnöksége dönt,
versenyengedéllyel, vagy az MSTSZ által kijelölt futamokon egyéni rajtengedéllyel lehet
indulni,
a versenyengedély feltétele az érvényes sportorvosi igazolás és tagság egy olyan
sportegyesületben, amelyik tagegyesülete az MSTSZ-nek,
az MSTSZ az egyes futamokon az érvényes versenyengedéllyel induló versenyzők túra
nevezési díjához hozzájárul; a kedvezmény mértéke az adott túra nevezési díjának 50%-a,
maximum 3000 Ft; a kedvezmény összegét az MSTSZ téríti meg a futam rendezőjének,
az egyes futamokon elérhető pontszámokat a versenyző átlagsebességének és az adott verseny
úthosszának/szintemelkedésének figyelembe vételével állapítjuk meg az MSTSZ honlapján
megadott algoritmus szerint, pontszám 4 km/h sebesség elérése esetén adható,
a bajnokság végeredményekor holtverseny esetén a legrövidebb összesített idő alapján
rangsorolunk,
a csapattagok egyénileg indítandók és nem szükséges együtt haladniuk,
a szakág csapatversenyeiben a csapattagok egyéni eredményei közül a három legjobb
eredményt számítjuk be,
a csapateredmény akkor érvényes, ha az egy fordulóban induló csapattagok közül legalább 3
versenyző pontot szerez.

9. Ellenőrzés: az MSTSZ a Nemzeti Bajnokság futamaira
 bírót küld, aki a verseny helyszínén annak tisztaságát ellenőrzi, a versenyeredményt tartalmazó
jegyzőkönyvet vezeti és azt az MSTSZ Versenybizottságához eljuttatja;



szövetségi ellenőrt küldhet, aki a futammal összefüggő bírói és rendezői feladatokat ellenőrzi,
arról jegyzőkönyvet vesz fel és azt az MSTSZ Elnökségéhez eljuttatja.

10. Jogorvoslat:
 az igazságtalannak vélt futameredmények elleni óvást az MSTSZ általi, hivatalos
futameredmény-hirdetést (honlapon megjelenést) követő 7. munkanapig van lehetőség írásban
vagy e-mailben benyújtani,
 az óvás az 1000 Ft óvási díj utalása esetén érvényes,
 a hivatalos eredmények ellen benyújtott óvásról az MSTSZ-nek kell döntést kell hoznia és
döntéséről az érintett feleket írásban értesítenie.
11. Díjazás:
A bajnokság végeredménye alapján, nemenként és korosztályonként díjazzuk:
 a versenyzők oklevelet, valamint az elért helyezéseknek megfelelően arany-ezüst-bronz érmet
kapnak,
 az 1-3. helyezett csapatok tagjai arany-ezüst-bronz érmet és oklevelet kapnak.
Az NB I-ben korosztályoktól függetlenül nemenként a fentieken kívül az 1-3. helyezett egyéni
versenyzőnek különdíjat ajánlunk fel:
1. díj: nevezési díj a Lavaredo Ultratrail versenyre
2. díj: nevezési díj a Grossglockner Ultratrail versenyre
3. díj: nevezési díj az Istria Ultratrail versenyre.
A nevezésekhez szükséges alkalmassági feltételeket a versenyzőnek kell megteremtenie.
12. Eredményhirdetés: a díjak átadása ünnepélyes keretek között történik, az eredményhirdetésről a díjazottakat
az MSTSZ írásban értesíti, az eredményeket az írott és az elektronikus sajtó rendelkezésére bocsátja.
13. Költségek: a bajnokság versenyein való részvétel
 éves egyéni nevezési díj 2000 Ft,
 éves csapat nevezési díj 6000 Ft,
 a tagegyesület éves tagdíja 9000 Ft.
14. Nevezés módja:
Az MSTSZ honlapján, valamint az éves egyéni és csapat nevezési díjaknak az MSTSZ 1201050101029695-00100003-as folyószámlájára utalásával történik a futam kezdete előtt.
Budapest, 2017. január 27.
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