2016/2017. TANÉVI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
Az Tájékozódási Futó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség (továbbiakban MTFSZ) rendezi meg.
1. A verseny 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 döntő egyéni versenyszámában elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont
jogosultjainak meghatározása.

2. Az országos döntő rendezője:
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség szervezésében
kerül megrendezésre.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai:
Megyei/budapesti versenyek:
A megyei/budapesti versenyek pontos helyszínei és időpontjai a beérkezett nevezések után kerülnek meghatározásra.
Országos döntők:
Rövidtáv:
Időpont: 2017. május 27.
helyszín: – Sopron, belváros
Normáltáv:
Időpont: 2017. május 28.
helyszín: – Sopron, Ágfalvi-gerinc
4. A versenyek résztvevői:
A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. és 7. pontja” szerint.
Korcsoportok:
II. korcsoport 2006-2007-ben született tanulók
III. korcsoport 2004-2005-ban született tanulók
IV. korcsoport 2002-2003-ban született tanulók
V. korcsoport 2000-2001-ben született tanulók
VI. korcsoport 1997-1998-1999-ben született tanulók részére

Felversenyzés:
Az egyéni versenyszámokban minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem lehetséges.
Résztvevők:
Megyei/budapesti versenyek: A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig megküldik
nevezésüket.
Országos döntő: Rövidtávon és normáltávon a megyei döntőkön 1- 5. helyezést, illetve a budapesti döntőn 1- 10. helyezést
elért tanulók indulhatnak, valamennyi korcsoportban.
Az MTFSZ elnöksége által elfogadott válogatott keretek tagjai, valamint az aranyjelvényes minősítésű versenyzők közvetlenül
részt vehetnek az országos döntőn.
5. Versenyszámok:
Egyéni versenyekben nemenként a II., III., IV., V. és VI. korcsoportos versenyzők részére.
6. A versenyek lebonyolítása:
Mindkét nemben II., III., IV., V. és VI korcsoportban rövidtávú és normáltávú egyéni versenyek kerülnek megrendezésre.
A II. korcsoportosok részére szalagozással segített pályán kerül megrendezésre a verseny.
Megyei/budapesti versenyek esetében a megyei/budapest versenykiírás alapján.
Országos döntő esetében:
Terep:
Rövidtáv: Sopron történelmi belvárosa, szűk utcákkal, kis terekkel, átjárókkal, sikátorokkal, zöld övezettel.
Normáltáv: Sopron Ágfalvi-gerinc, középhegységi terep, helyenként meredek oldalakkal és finom domborzattal,
nagyrészt jól futható szálerdővel, sok jelleghatárral és növényzeti objektumokkal.
Térkép:
Rövidtáv: 1:4000 / 2,5m – 2015-ben helyesbítve, 2017-ben felülvizsgálva.
Normált táv: 1:10000 / 5m – 2015-ban helyesbített, 2017-ben újra helyesbítve.
A korábbi térképek a verseny információs weblapjairól elérhetők.
Rövidtáv esetében egyfordulós, kiemelt rangsoroló verseny.
Normáltáv esetében egyfordulós, országos rangsoroló verseny.
7. Igazolások:
A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint, az alábbi eltéréssel: Az
elektronikus nevezési lap helyett az MTFSZ által használt ENTRY rendszerén keresztül vagy a versenykiírás mellékletét képző
nevezési lap megküldésével!
8. Díjazás:
Korcsoportonként és nemenként az 1-3. helyezettek érem, az 1-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.
Korcsoportonként és nemenként a győztesek elnyerik a „Magyarország Tájékozódási futó Diákolimpiai Bajnoka” címet.
9. Nevezés:
Megyei/budapesti versenyek:
A megyei/budapesti versenykiírások alapján lehetséges.

Országos döntő:
Kétféleképpen lehetséges:
 Online: az MTFSZ ENTRY rendszerén keresztül: (http://nevezes.mtfsz.hu) vagy
 E-mail: verebelyizsolt@globonet.hu - A mellékelt nevezési lap kitöltésével. (Az E-mail–en érkezett nevezéseket 48
órán belül visszaigazoljuk).
A nevezésnél minden esetben kérjük megadni az oktatási intézmény nevét is, település nevével együtt. Az ENTRY-ben ezt a
megjegyzés rovatba kérjük beírni.
Kérjük nevezéskor – ha van - az SI dugók számát megadni.
Nevezési határidő: 2017. május 14.
Az országos döntőre való nevezések elfogadásának feltétele, hogy az adott megyei/budapesti selejtezőről a hivatalos
eredményeket a rendezők megküldjék az országos döntő rendezőségének az alábbi e-mail címre: verebelyizsolt@globonet.hu!
Nevezési díj: 1800Ft / fő / egyéni futam.
Fizetés: Kizárólag átutalással, a versenyt megelőzően a Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület
72700291-30168648-00000000 számú számlaszámára. A jelentkezés megkönnyítése érdekében a nevezéssel együtt
kérjük a számlázási adatokat is megadni!
Helyszíni készpénzes fizetési lehetőséget a diákolimpián nem biztosítunk!
10. Költségek:
Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit a verseny rendezői biztosítják.
A versenyen való részvételi, az utazási, a szállás, az étkezési, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
11. Sportági rendelkezések:
 Terepletiltás:
A kiírás megjelenésétől az alábbi terepeken/területeken tájfutó tevékenység tiltott:
Sopron belvárosa: K-ről Petőfi tér, Ógabona tér, Lackner Kristóf út, É-ról a Patak utca, Bécsi út, Sas tér, NY-ról Szentlélek
út, Schlippergasse út, D-ről a Híd utca, Pócsi út, Móricz Zsigmond út, Széchényi tér által körbehatárolt területek.
Sopron Ágfalvi-gerinc: Ágfalva és a Brennbergi út között elterülő gerinc.
 Eredményértékelés:
A versenyen az SI elektronikus pontérintő rendszert használjuk.
A helyszínen SI dugók bérelhetőek 300Ft/futam áron.
Az egyéni futamokon elért eredmények alapján az 1-6 helyezett iskolák az alábbiak szerint pontokat szereznek (10-5-4-3-21). Csapatértékelés győztese a legtöbb pontot elérő iskola, holtverseny esetén a több rajthoz állás dönt.
 Szállítás:
Szállítást mindkét napon Sopron – Soproni Ifjúsági tábor közötti útra lehet igényelni a nevezési határidőig: 500 Ft/fő/utazás.
 Szállás:
A versenyre kollégiumi, faházas, és tornatermi szállások igényelhetők. A szállásigényeket a nevezéssel együtt az ENTRY
rendszerben kell megadni!
Kollégiumi szállás (4 ágyas): 2500-3500 Ft/fő/éj (+ IFA, ez jelenleg 450 Ft/fő/éj, a 18.év felettieknek).
Faházas szállás (6 ágyas): 2500 Ft/fő/éj (+ IFA, ez jelenleg 450 Ft/fő/éj, a 18.év felettieknek).
Tornatermi szállás: 800 Ft/fő/éj.
 A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
 A versenyt rossz időjárási körülmények között is megrendezzük.

 Bármely kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség beleegyezésével történhet.
 A Diákolimpia versenyeivel egy időben kerül megrendezésre egy kiemelt rangsoroló versenyünk rövid és normáltávú
futamokkal, valamint váltó versenyünk!

További információk:
Versenybíróság:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Titkár:
SportIdent:
Pályakitűzők:
Ellenőrző bírók:

Rétfalvi Lajos
Molnár Tibor, Margitai Endre
Horváth Klári, Cser Bettina
Ambrus Sándor, Nagy Balázs, Kovács Balázs
Verebélyi Zsolt (rövidtáv, normáltáv)
Molnár Péter (rövidtáv), Fehér Ferenc (normáltáv).

Honlap(folyamatosan): http://pannonsportksze.hu/index.php/tajekozodasi-futas/2017/diakolimpia
További információk az MTFSZ versenynaptár rovatában.
Kontaktszemély: Verebélyi Zsolt
Tel.: 06-70-9466019,
E-mail: verebelyizsolt@globonet.hu

EGYÉNI NEVEZÉSI LAP

....................………..........
megye

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ
2017. május 27-28. Sopron

Név: .................................................................................................... ……………………………………………………………
Szül. év, hó, nap: .......................................................... Szül. hely: .............................................……
Korcsoport: ..........................................
Versenyszám (kérjük, aláhúzással jelölni):

2017.05.27. - rövidtáv

2017.05.28. - normáltáv

Iskola neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe: ...................................................................................................................................................................................
Testnevelő/Felkészítő tanár neve: .......................................................................................................................................
Testnevelő/Felkészítő tanár e-mail címe: .............................................................................................................................
Testnevelő/Felkészítő tanár telefonszáma: ..........................................................................................................................
Nyilatkozat az oktatási intézmény vezetője részéről: „Felelősséggel nyilatkozom arról, hogy ha a versenykiírásban
megadott határidőn túl mondjuk le a versenyen való részvételt, kötelezettséget vállalok, hogy az igazolt költségeket
megtérítem a rendező szerv felé.

...............................
DSE, DSK, DSC vezető
illetve testnevelő tanár

P.H.

...............................
iskola igazgató

ORVOSI IGAZOLÁS
Versenyezhet!

Az adatokat kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!

