Junior Tájékozódási Futó Világbajnokság
Junior World Orienteering Championships
Kecskemét, 2018.07.08 – 07.14.2018.

Rendezők
Magyar Tájékozódási Futó Szövetség
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szegedi Vasutas Sport Egyesület
Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete
Kiskunsági Nemzeti Park

Fő védnök
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere

Sport szakmai Védnökök
Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár
Monspart Sarolta, tájékozódási futó világbajnok (1972)
Oláh Katalin, tájékozódási futó világbajnok (1991 és 1995)
Bugár József, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnöke

Védnökök
Nagy Ferenc, Pirtó község polgármestere
Szőke-Tóth Mihály, Bócsa község polgármestere
Bán Róbert, Tázlár község polgármestere
Ugró Sándor, a Kiskunsgi Nemzeti Park igazgatója
Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója

Előkészületek
A verseny előkészítése két évvel ezelőtt kezdődött. Elő kellett készíteni a több mint négyszáz résztvevő
szállását ellátását, szállítását versenyről versenyre. 60-70 km2 terepről speciális tájfutó térképet
készíteni, megtervezni a versenypályákat, beszerezni a terep használati engedélyeket a
tulajdonosoktól, szakhatóságoktól. Támogatókat, szponzorokat szerezni a verseny minél
színvonalasabb megrendezése érdekében. Megfelelő tapasztalattal rendelkező rendezőket toborozni
a hosszú előkészítő szakaszra és a verseny lebonyolítására. A verseny előkészítésében és
lebonyolításában közvetlenül kb 150 fő vesz részt. Ezen kívül önkormányzatok (Kecskemét, Pirtó,
Tázlár, Bócsa), támogatók (többek között: Rubin Kft., Logall Kft., Mercedes-Benz, Univer, Fornetti,
MOL) és szolgáltatók segítik a lebonyolítást.

Versenyközpont
Neumann János Egyetem Homokbányai Kollégiuma (központi szállás is egyben)

Program
DÁTUM
2018.07.09
2018.07.10
2018.07.12
2018.07.13
2018.07.14

ÓRA
9:00-16:00
14:00-17:30
10:00-13:30
11:30-14:00
12:00-15:15

HELYSZÍN
Pirtó
Kecskemét belváros
Bócsa
Bócsa
Tázlár

PROGRAM
Normáltáv 10-14km
Sprint 3,7-4,1 km
Középtáv Selejtező 3,4-4,3 km
Középtáv Döntő Futam 4,5-3,6 km
Váltó Futam 7,5-6 km

Résztvevők
Öt földrész, 38 ország 330 versenyző, 90 edző, csapatvezető.
Nyolc országból érkezik újságíró, akik a teljes eseményt a helyszínről tudósítják.
A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség több vezető tisztségviselője is jelen lesz a versenyen, hiszen
ezen a héten Kecskemét lesz a világ tájfutásának fővárosa.

Esélyesek
Sok esélyes van, de a svájciak finnek, svédek, norvégok, dánok, csehek a legesélyesebbek dobogós
helyezést elérni. A legnagyobb favorit a svájci 7x-es junior világbajnoknő, Simona Aebersold, aki már a
felnőtt EB-n is dobogóra tudott állni idén.

Magyar csapat
6-6 férfi és női versenyző indul (maximális indítható létszám). A nőknél van esély egy számjegyű
eredmény, akár dobogós helyezés elérésére.

Edzőtáborok
2017-ben 15, 2018-ban közel harminc edzőtábort kellett szerveznünk az ide látogató csapatoknak. Az
idén márciusban Kiskunmajsa mellett rendezett két napos Szeged Kupán 14 nemzet 160 válogatottja
indult szakadó esőben -3 +4 fokban! A finnek, csehek, itt rendezték az utolsó válogatókat.

Versenyterepek
Az erdei versenyek homokbuckás, borókás terepei különlegesnek számítanak a sportágban.
A változatos domborzat és a különleges növénytakaró azonosítása versenytempó mellett, szokatlanul
nehéz feladat elé állítja a résztvevőket.
A sprint versenyszámnak Kecskemét belvárosa ad otthont. Itt a versenyzőknek atlétikusan gyors
tempó mellett kell hibátlanul tájékozódni a tereken, utcákon és belső udvarokban, átjárókban
elhelyezett (rejtett) tájékozódási pontok között. A leglátványosabb szakasz a városháza és a
nagytemplom előtti térszakaszon. lesz, ahol többször is átfutnak a versenyzők az ugyanitt található
célba érkezés előtt.
Ez a versenyszám a leglátványosabb a nézők számára.

A verseny közvetítése, szurkolói információk
A versenyzők egyharmada GPS nyomkövetővel fut és a terepen elhelyezett időmérő pontokról is online
érkeznek a rész idők. Így a verseny élőben nyomon követhető lesz akár egy sí, kerékpár, vagy maratoni
futó verseny. A futamokkal kapcsolatos minden információ: rajtlisták, GPS nyomkövetés, eredmények,
térképek, képek, videók stb. megtalálhatók lesznek a verseny honlapján. www.jwoc2018.hu

Kecskemét, 2018.06.23.

Szokol Lajos
a szervező bizottság elnöke

