
Thermenland Open TrailO 2017 

Kiírás / Invitation 

Helyszín / Place: Zalakaros-Nagykanizsa - Hungary (link) 

Dátum / Date:  2017 május 13-14 / May 13
rd

 - 14
h
, 2017 

Verseny típus / Competition:  PreO + TempO  

Rendező / Organizer: Zalaegerszegi TC és Tipo TKE 

Kategoria / Classes: Elite (Open, Paralympic, Juniors), A 

Előnevezés / PreEntries:  mihacziz@gmail.com május 10-ig. / mihacziz@gmail.com until May 10
th
. 

Nevezési díj / Entry fees: 

Open, Juniors and A class: 

4 EUR or 1000 HUF TempO, 4 EUR or 1000 HUF PreO  

Paralimpic class: 

3 EUR or 700 HUF TempO, 3 EUR or 700 HUF PreO  

Határidő után 50 % pótdíj. / Entry fees for entries after deadline will be 50% higher. 

Fizetés a VK-ban a verseny napján. / Payment in competition centre before the start. 

Terep / Terrain: 

PreO: 

Parkos városi terület. A pálya nyomvonala végig aszfalton vezet. / Parked urban area, the route runs 
only through asphalt. 

TempO: 

Városi parkerdő parkos területe. A pálya nyomvonala aszfalton és földúton vezet. / Parked area in the 
city parkforest, the route leads to through asphalt and dirty road. 

Program / Program: 

Szombat, május 13 / Saturday, May 13
rd

 

 14.00 – első rajt a PreO versenyen / first start of the PreO competition 

Vasárnap, május 14 / Sunday, May 14
th
 

 13.00 - első rajt a TempO versenyen / first start of the TempO competition 

Út / Paths: 

A kerekes székes versenyzőknek ajánlott asszisztenssel versenyezni. Az úton kevés szint 
lesz. / Assistants are recommended to wheelchair user - on the path are some short climbs.  

Versenyközpont / Competition centres: 

Mindkét napon a Thermenland Open tájfutó versennyel megegyezően: 

 szombaton (PreO) Zalakaros (link), 

 vasárnap (TempO) Nagykanizsa, Csónakázó-tó (link). 

The Competition Centres will be: 

https://drive.google.com/open?id=10FfeqXujh_6pfOX2bJG9C7MRD-U&usp=sharing
mailto:mihacziz@gmail.com
mailto:mihacziz@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=10FfeqXujh_6pfOX2bJG9C7MRD-U&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10FfeqXujh_6pfOX2bJG9C7MRD-U&usp=sharing


On both days are same with Thermenland Open FootO competition: 

 on Saturday (PreO) in Zalakaros (link), 

 on Sunday (TempO) Nagykanizsa, Csónakázó-tó (link). 

Fontos információk / Other important information about competition: 

 A versenyzők saját lyukasztójukat is használhatják. 

 A PreO versenyen az időmérésre az SI rendszert használjuk. Kérjük a nevezéskor megadni a 

dugóka számát.  

 A kerekesszékes versenyzők hivatalos kísérői párhuzamosan teljesíthetik az Open kategóriát. 

Versenyidejük megegyezik a Paralimpiai kategória versenyidejével. 

 Competitors can use their own puncher at both preO competitions. 

 SI system will be used for time-keeping on the preO courses. Bring your SI card. Please, add your 

SI card number in entries. SI card can be borrowed for 2 EUR per each competition. 

 Official assistants of paralympic competitors can compete in Open class. Their time limit on the 

course will be same as for the Paralympic class. 

WC / Toilettes: ?? / ??.  

Díjazás / Prizes: A kategóriákban összetett eredmény alapján az első három helyezettet 

díjazzuk. / Practical prizes for the best in each class after two competitions. 

Információ / Information: mihacziz@gmail.com  

PreO 

Versenyközpont / Competition centre: Zalakaros, sportpálya 

Pályakitűző / Course planner : Miháczi Zoltán 

Térkép / Map: 1:4 000/2,5m / 1:4.000, contour interval: 2,5 metres, ISSOM, April 2017 

Speciális térképjel / Special symbols: zöld pötty a jellegzetes fák törzsét jelöli / green dots for 
distinctive tree 

 

Pálya / Course: 

Az Elit és A pálya azonos. 22 pont, 1 időmérő állomással a pálya után. Pályahossz: 1200 m / 
Versenyidő: Open 102 perc, Paralimpiai 110 perc 

Elite: 22 controls and 1 time control at one station after start. 1200 m / 15 m. Time limit: 102 min. 
(Open), 110 min. (Paralympic). 

A course is same at Elite course. 

Speciális / Special rules: 

Saját lyukasztó használható. Időmérés SI rendszerrel. Az A cluster pontoknak nincs saját nézőpontjuk. 
A megoldó térképet az utolsó rajt után adjuk ki. 

 You can use your own puncher. Time on the course will be measured with SI system. There is no 
decision points for A controls. Solutions will be distributed after the last start.  

https://drive.google.com/open?id=10FfeqXujh_6pfOX2bJG9C7MRD-U&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10FfeqXujh_6pfOX2bJG9C7MRD-U&usp=sharing
https://www.sportident.com/
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3050


TempO 

Versenyközpont / Competition centre: Nagykanizsa, Csónakázó-tó 

Pályakitűző / Course planner : Miháczi Zoltán 

Térkép / Map: 1:4.000 / 2m - 1:4.000, contour interval: 2 metres, ISSOM,  

Pálya / Course: 6 állomás 6-6 ponttal és 5-5 feladattal. Állomásonként maximum 150 másodperc 
megoldási idővel / 6 stations with 6 flags and 5 tasks. 150 seconds is max. time on each station. 

Az Elite és A pálya azonos / The course is same for the Elite and A class. 

Eredmény számítás / Results calculation:  

Eredmény hirdetés a kategóriák összetett 1-3. helyezettjeinek. A PreO és TempO eredmények 

összesítése a TempO eredmények transzformálásával történik. TempO pont=30 - Int ( idő / 60) 

TempO mp =  idő - 60 * (30 – TempO pont) 

Prize giving ceremony will be only for the best in all two competitions. The results at TempO, and 
PreO competitions will be added. Therefore results at TempO will be transformed to points and time in 
seconds according to the formula: points = 30 - Int (Time / 60), where function Int returns whole part of 
number, discarding any fractional part without rounding, seconds = Time - 60 * (30 - points), where 30 
means number of all controls. 

 

Info: http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/show/esemeny_id/6564 


