
Versenyértesítő 
Baranya-Tolna-Somogy megyei Diákolimpia 

Tájékozódási Futó Verseny 2018.04.22. vasárnap 
 

Helyszín, Versenyközpont, Cél: Kaposvár, Tókaji erdő, Vadászház  GPS: 46.341917, 

17.751290 Parkolás a Vadászházhoz vezető erdészeti úton, a VK-tól 100-300 m-re.  

Jelentkezés: 9.30-ig a VK-ban. 

Terep: Jellegzetes Zselici dombság, sok vízmosással, sűrűbb úthálózattal, változó fedettséggel 

Az aljnövényzet dús, hosszú szárú futónadrág viselése ajánlott!! A terepen intenzív 

erdőművelés folyik, folyamatosan új fakihordó utak, farakások keletkezhetnek! 

Térkép: Tókaji erdő M  1: 10.000, 5 m alapszintközzel, Helyesbítve: 2004-2005,  

Felülvizsgálva: 2018. Mérete: A4-es, lézerprinterrel, vízhatlan Pretex papírra nyomtatva.  

Verseny formája:  1. Egyéni, nappali, középtávú, regionális rangsoroló verseny. 

   2. Rövidített  távú Váltó verseny (nem rangsoroló) 

Tervezett „0” idő: 1. 10 óra  illetve 2. 14.30 óra (minden váltó kategóriában) 

Rendező: Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület,  Somogy Megyei 

Tájékozódási Futó Szövetség 

Fő támogató: SEFAG Zrt. 

Versenybíróság: Elnök: Csizmadia István    Titkár: Galambos Erika 

       Pályakitűző: dr. Müller Balázs  Ellenőrző bíró: Ifj. dr. Pavlovics György 

Kategóriák: 

1. Délelőtt: Diákolimpia: F/N  II, III, IV, V, VI-os korcsoport,. 

Az F/N II korcsoport és a Nyílt kísérős kategória szalaggal segített. Ezeken a pályákon  a 

szalagozás olyan ellenőrző pontok mellett is elhaladhat, amit nem kell érinteni! Figyeljétek a 

kódokat!! II-es korcsoportban fiatalabbak is rajthoz állhatnak, illetve amennyiben valaki 

kísérővel szeretne indulni, akkor a kísérőverseny Nyílt kísérős kategóriájában indulhat!!  

Kísérőverseny: F/N 21 B, 35, 45, 55, F65, F75, Nyílt kísérős. A Nyílt technikás kategóriát 

nevezés hiányában megszüntettük. 

Kódok, pontmegnevezések szimbóllal a térképen, a szalaggal segített kategóriákban 

szövegesen is. Pótszimbólt nem biztosítunk! (Óvjuk környezetünket!) 

2. Délután: Minden váltó 3 fős. Minden váltóban legalább 1 női tagnak kell lenni.  

A Diák kategóriában az első futók II vagy III korcsoportúak lehetnek, a pályáik fizikailag és 

technikailag könnyebbek lesznek, a második és harmadik futók III korcsoportúak vagy 

idősebbek lehetnek, nehezebb pályákkal. A Mix kategóriákban bármilyen kor- összetételű 3 fős 

váltó indulhat. A Váltó versenyen a kapott rajtszámok viselése kötelező, a rajtszámokat a 

verseny végén kérjük leadni. A Váltók név szerinti összeállítását legkésőbb vasárnap 12.30 

óráig kérjük a Versenyközpontban leadni. (jelentkezéskor kiosztott lapon).  A váltás előtt kb. 4-

8 perccel minden futó áthalad a Célból látható átfutó ponton. Rajt és Cél a VK közvetlen 

közelében lesz. Kódok, pontmegnevezések szimbóllal a térképen. 

Rajt: Délelőtt, az egyéni versenyen VK- Rajt távolság: 250 m, kék szalagozáson.  

Figyelem! A pályák délelőtt és délután is keresztezik a Vadászházhoz vezető kis forgalmú 

erdei betonutat, az átkelésnél fokozott figyelmet kérünk! 

Pályaadatok: 

Délelőtt:    táv (km) szint (m) ell. pont 

1. F V, F VI, F21, F35  4.7  150    17 

2. N VI, F45    4.4  150  15 

3. F65, F75    3.0  120  13    

4. N V, N21, N35, F55  3.9  145  15 

5. F III, N III, N IV, N55  3.1    60    8 

6. F IV, N45    3.7  110  12 

7. N II, F II, NYK  . 1.4 (3.3)   60    5 

Délután:  

Diák 1. futók:     1.5-1.6  60  7 

Diák 2-3. futók:   2.0-2.2  70  10 

Mix Technikás:   2.8-3.1    90  14 

Mix kezdő:    1.6-1.8  60  7 



 

Nevezési díj: 1. Egyéni verseny:  

Határidőig nevezők:  

- Diákolimpiai kategóriák és Nyílt kísérős kategória: 500 Ft/fő,  

- Kísérő kategóriák (a Nyílt kivételével): 800.-Ft/fő, melyből az éves MTFSZ 

versenyengedéllyel rendelkezők 300 Ft kedvezményt kapnak.  

Helyszíni nevezés 1000.-Ft/fő (csak a kísérő kategóriákba, az üres helyek erejéig),  

  2. Váltó verseny: 1500 Ft/ váltó 

Pontérintés igazolása: SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel. Dugóka bérleti díj: 

300 Ft/fő/nap, 14 év alattiaknak ingyenes. 

Csapatértékelés: A Diákolimpiai kategóriák egyéni versenyszámai megyei 1-8. helyezettjei 

iskolájuknak (10-8-6-5-4-3-2-1) pontot szereznek. A csapatértékelés győztese a legtöbb pontot 

elérő iskola. Holtverseny esetén a több rajthoz állás dönt. Megyénként a csapatverseny győztes 

iskolája különdíjat kap.  

Tervezett eredményhirdetés: Egyéni eredmények 12.30 órakor, Váltóverseny és Csapat 

értékelés: 16.30 órakor a Versenyközpontban. 

Díjazás: 1-3 helyezetteknek érem, minden versenyszám minden kategóriájában. 

Egyéb:  

- Az ellenőrzőpontokon narancs – fehér bója és szúróbélyegző található. Amennyiben az SI 

doboz nem jelez, kérjük a bélyegzőt használni a térkép szélére. 

- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

- A délelőtti futamon- a verseny tisztasága érdekében- a befutó versenyzők térképeit 

begyűjtjük, melyeket az utolsó Rajt után osztunk ki. 

- A Versenyközpontban és közelében ivóvíz nincs, frissítőt nem biztosítunk, büfé nem lesz. 

A parkoláshoz használt erdészeti út mellett iható vízű forrás található. Légöblítéses 

(=pottyantós) illemhely a Cél közelében található. 

- Feljutás az Országos Diákolimpiára: Megyénkénti bontásban minden korcsoportban a 

délelőtti verseny alapján az első 5 helyezett jut tovább. A válogatott keretek tagjai, 

valamint az Arany- jelvényes minősítésűek létszám felettiek, az Országos Döntőre 

közvetlenül nevezhetők. Ha elindulnak a megyei döntőn, a tovább jutó létszámba nem 

számítanak bele. 

- A Diákolimpia délelőtti futamainak eredménye beleszámít az Intersport-Somogy Bróker 

Somogy Megyei Összetett Diák- Tájfutó Kupa 2018 versenysorozatba. (részletek: 

www.smtfsz.hu) 

- A versenyre való nevezéssel a versenyző hozzájárul ahhoz, hogy róla a verseny folyamán 

fénykép-illetve videofelvétel készüljön, és ez az interneten publikálásra kerüljön. Aki ehhez 

nem járul hozzá, kérjük jelezze. 

 

Jó versenyzést, kellemes időtöltést kíván a: 

 

        Rendezőség 

 

Kaposvár, 2018. április 19. 

    

    

           
 

         

http://www.smtfsz.hu/

