
 
 

2015 - 2016. TANÉVI 

 TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA 

 ORSZÁGOS DÖNTŐ – VERSENYKIÍRÁSA - VÁLTÓVERSENY 

2016. május 21. EGER 
 

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 Váltó Bajnoka” címének, valamint a további helyezések 
eldöntése.  
 

Rendező 

Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3 
 

A verseny támogatói 

     OTP Bank Nyrt. 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

      Felsőtárkány község Önkormányzata 
      Heves Megyei Önkormányzat 
      Egererdő Erdészeti Zrt. – az állami erdők gondos gazdája 

Bükki Nemzeti Park 
 

Az országos döntő helyszíne, időpontja és programja 

2016. május 21. 15:00 – váltó: országos rangsoroló váltóverseny, megyei csapatokkal – 
Eger  
 

Az országos döntő résztvevői 

Az MTFSZ „2016. évi Bajnoki rendszer” szabályzat, Diákolimpiára vonatkozó pontjai 
szerint. 
 

Versenyforma 

Nappali, országos rangsoroló rövidtávú váltóverseny. 
 

Verseny elnöke Veres Imre 

Elnökhelyettes Blézer Attila 

Pályakitűző Kali Csongor 

Titkár Fekete Zoltán 



SPORTident Józsa Gábor 

Ellenőrzőbíró Goldman Róbert 

Helyszín Eger, belváros 

Terep 

Eger belvárosa, parkos 
területekkel, beépített részekkel, 

helyenként nagyobb 
szintkülönbségekkel 

Térkép 1:4000/2,5m 

Tervezett „0” idő 15:00 

 

Kategóriák 

Leány és Fiú 3 fős megyei váltók részére. A váltókban 1 fő III. 1 fő IV. és 1 fő V., vagy VI. 
korcsoportú a megyei/budapesti egyéni döntőkről bejutott versenyző nevezhető. 

 

Eredményértékelés 

A versenyen a SPORTident elektronikus pontérintő rendszert használjuk, kérjük 
nevezéskor – ha van - az SI dugóka számát megadni. A helyszínen SI dugóka bérelhető 
300Ft/fő/futam áron (a II–III-IV korcsoport versenyzőinek az SI dugókáért bérleti díjat nem 
kell fizetniük) 
 

Nevezési feltételek 

Csak azonos megyét képviselő, az egyéni számokba bejutott versenyzőkből álló váltók 
indíthatók. A váltók névszerinti nevezéseinek leadási határideje: 2016. május 20. (péntek) 
20:00 óra. 
E-mailben: fekete.zoltan.esp@gmail.com az értesítőben közzétett és letölthető nevezési 
lapon. 
Minden megye és Budapest bármennyi váltót indíthat, olyan módon, hogy – ameddig 
lehetséges – semelyik két váltója nem futhatja végig ugyanazt a korcsoport sorrendet – 
azaz legfeljebb 6 váltó indítható. 
Vegyes váltóban a kimaradó versenyzők elindulhatnak, de ők nem számítanak be a végső 
sorrendbe. 
Egyéni versenyszámban mindenki csak saját korcsoportjában, míg váltóban egy 
korcsoporttal feljebb is indulhat! 

 

Nevezés 

Online: az MTFSZ ENRTY rendszerén keresztül 
E-mailben: fekete.zoltan.esp@gmail.com  a mellékelt nevezési lap kitöltésével. 
Az e-mailben érkezett nevezést 48 órán belül visszaigazoljuk. 
A nevezésnél minden esetben kérjük megadni az oktatási intézmény pontos nevét és címét 
is - az ENTRY-ben ezt a megjegyzés rovatba kérjük beírni! 
Nevezések elfogadásának a feltétele, hogy az adott megyei/budapesti selejtezőről a 
hivatalos eredményeket a rendezők megküldjék az országos döntő rendezőségnek a 
fenti email címre! 
Nevezési határidő: 2016. május 08. 
Nevezési díjak: 3300 Ft/váltó.  
Fizetés átutalással az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 10403507-00003639-
00000003 számlaszámára, vagy készpénzben a helyszínen. 
A jelentkezés/számlázás megkönnyítése érdekében a nevezéssel együtt kérjük a 
számlázási adatokat is megadni! 

mailto:fekete.zoltan.esp@gmail.com
http://entry.mtfsz.hu/index.php
mailto:fekete.zoltan.esp@gmail.com


Szállítás 

Szállítást nem szervezünk, az egyéni és váltóversenyek helyszínei tömegközlekedéssel is 
jól megközelíthetőek lesznek.  

 

Díjazás 

A váltóverseny győztesei elnyerik a „Magyarország Tájékozódási futó Váltó Diákolimpiai 
Bajnoka” címet. 
 

Költségek 

A versenyen való részvétel, az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő 
költségeket a résztvevők viselik. 

 

Terepletiltás 

A kiírás megjelenésétől az alábbi terepeken/területeken a tájfutó tevékenység tiltott: 
Eger belvárosának É-ról a Malom utca, Ny-ról a Vörösmarty út, D-ről a Klapka utca - Strand 
területe, Agyagos utca, ill.  K-ről az Almagyar-domb és Vécsey-völgy által határolt területei 
 

Egyebek 

A Diákolimpia versenyeivel egy időben kerül megrendezésre „OTP Bank kupa” elnevezésű 
kiemelt rangsoroló versenyünk, rövid és normáltávú futamokkal, ezek kiírása külön 
olvasható. 
További információk folyamatosan a www.egrispartacus.atw.hu honlapon és az MTFSZ 
versenynaptár rovatában. 
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