2015/2016. TANÉVI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ
Eger – Felsőtárkány 2016. május 21–22.

AZ EGRI SPARTACUS SE
Az Egri Spartacus Sportegyesület 1952-ben alakult, 1997-től Egri
Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület néven működik.

VERSENYZÉS

Versenyzői létszámunk 100
fő körül alakul, akiket kiegészítenek a csak alkalmanként
elinduló sporttársaink, illetve
támogatóink, segítőink. Minősítő versenyeken évente
összességében 1500–1600 rajthoz állásunk van, minősített
versenyzőink száma ötven fő
feletti. A jelenleg 50 fős gyermekcsapat edzője Veres Imre és Blézer Attila. Klubtársaink
nemcsak a tájékozódási futásban, hanem a többi tájékozódási
szakágban (sítájfutás, kerékpáros tájékozódás) és egyéb városi,
illetve terepfutóversenyeken is szép eredményeket érnek el.

meg a MEFOB-ot is (Magyar Egyetemista és Főiskolás Országos Bajnokság). Ezen a versenyen két versenynapon 44 kategóriában 8 ország több mint 850 versenyzője állt rajthoz.
Évente 5–6 kisebb versenyt is rendezünk – az Eger Kupa sorozat néven – alkalmanként 100–150 fő részvételével.

TELJESÍTMÉNYTÚRA, TRAIL,
FUTÓVERSENYEK

VERSENYRENDEZÉS

A sportegyesület létrejötte
óta fontos feladatának tekinti,
hogy minél nagyobb szakmai
és technikai igényességgel bonyolítson le helyi, országos és
nemzetközi versenyeket.
2004-ben Egerben és Szilvásváradon rendeztük meg a
11. Európai Erdészek Tájfutó
Bajnokságát (11th European
Foresters Orienteering Championship). 12 nemzet négyszáz
versenyzője töltött el egy sportos hetet szűkebb hazánkban.
Minden év október-novemberének határán rendezzük meg a
kétnapos, nemzetközi Eger Nagydíj tájékozódási futó versenyt.
2012-ben a 23. Eger Nagydíj keretein belül bonyolítottuk le

A „Bükki kilátások” teljesítménytúránkat és trailünket – mindig március első szombatján rendezzük meg Szilvásvárad–Felsőtárkány térségében, 400 fő részvételével. 4-féle távon mérethetik meg magukat a természetjárók és terepfutók (Light 18
km, Fun-Run 36 km, Classic 44 km és Hard 65 km).
Számos futórendezvényt is szervezünk, ilyen a Várkúti hegyifutó 3 fordulós versenysorozatunk, mely a téli hónapokra biztosít
versenyzési lehetőséget.
Igyekszünk továbbá minden olyan helyi kezdeményezésbe bekapcsolódni, amelynek célja, hogy megismertesse az egészséges életmód, a kulturált szabadidő-eltöltés mozgáshoz és természethez kötődő lehetőségeit. Az Egri Triatlon Klub, az Eged
Futó Klub és a Kaptárkő Egyesület rendezvényeit évek óta támogatjuk szakmai segítségünkkel.
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1. Az országos döntő célja:

A tájékozódási futó sport megismertetése és népszerűsítése az
általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében.
A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és
fizikai képességeinek fejlesztése.
Lehetőséget nyújtani arra, hogy a tájékozódási futó diákok
eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.
A tanév „Magyarország Tájékozódási futó Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó
többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása.
Az országos döntő rendezője: a Magyar Diáksport Szövetséggel
kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség. Társrendező az Egri Spartacus Tájékozódási Futó
Sportegyesület.

Az országos döntő helyszíne és időpontja:
Május 21. – Eger, Dobó tér

10:00 – rövidtáv: egyfordulós, rövidtávú, egyéni, nappali, kiemelt rangsoroló verseny
15:30 – váltó: 3 fős megyei csapatokkal, országos rangsoroló
váltóverseny,

Május 22. – Felsőtárkány

10:00 – normáltáv: egyfordulós, normáltávú, egyéni, nappali
országos rangsoroló verseny
Versenybíróság:
Elnök: Veres Imre
Elnökhelyettesek: Fekete Zoltán, Blézer Attila
Titkár: Jacsó Adrienne

Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület • Eger, Zellervár u. 3. tt. 5.
egrispartacus.atw.hu •diakolimpia.esp@gmail.com

NÉPSZERŰSÍTŐ RENDEZVÉNYEK
Az Egri Spartacus SE évtizedek óta aktív szerepet vállal a sport
és szabadidő aktív eltöltésének népszerűsítésében az egri iskolákban. 1996-ban indítottuk első rendezvénysorozatunkat
„Kicsik a nagyvilágban” elnevezéssel. A program öt általános
iskola bevonásával indult, ahol térképeket készítettünk az iskola területéről vagy annak környékéről és tanórák keretében
népszerűsítő tájékozódási futó rendezvényeket tartottunk. Az
első évben ezernél is több diákot értünk el.
Évek alatt országos szinten is ismertté vált sikeres tevékenységünk, ezért a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség tapasztalatainkat felhasználva „Diáktájfutás” elnevezéssel átfogó programot indított el, mintegy 300 településen.
Minden évben – saját programunkat fenntartva – felkeressük
az oktatási intézményket népszerűsítő rendezvényeinkkel.
2013–2014-ben „Az év iskolája” vetélkedő keretein belül a középiskolákban jelentünk meg, 2015 tavaszán két héten át 12
egri iskola mintegy 3000 diákját mozgattuk meg tanórák keretein belül térképes feladatokkal.
Minden évben számos alkalommal vagyunk jelen többek között az Forrás gyermeknapi, a felsővárosi LISZI és a Márai-központ rendezvényein. Legutóbb az Aventics Pneumobil Versenyen fogadtuk az érdeklődőket mátrixpályáinkkal.

SULIMÁTRIX ISKOLÁK KÖZÖTTI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ VERSENY
A közelmúltban Eger adott otthont két nemzetközi tájékozódási futó versenynek is: 2007-ben az Ifjúsági Európa Bajnokságnak (European Youth Orienteering Championships), valamint
2010-ben a Hallássérültek Tájékozódási Futó Európa Bajnokságának (European Deaf Orienteering Championships).
A város sportélete nem sokat profitált a nemzetközi rendezvényekből. Különösen a Hallássérült EB szinte titokban került
megrendezésre. Szeretnénk szakítani ezzel a rossz gyakorlattal,
és a diákolimpia lehetőségét felhasználni a sport és szabadidő
hasznos eltöltésének népszerűsítésére. Nem titkolt célunk az
sem, hogy klubunk több aktív versenyzőt és támogatót kapcsoljon be a sport vérkeringésébe. Ezért az egri oktatási intézmények részére egy versenysorozatot írunk ki, amelynek
döntője 2016. május 21-én szombaton, a két diákolimpiai szám
szünetében kerül megrendezésre. A felkészülési versenyeket,
bemutatókat az iskoláknál a döntőt megelőző hónapokban rendezzük meg.

