
 
 

 

Baranya, Somogy és Tolna megyék  
2015. évi Megyei Diákolimpiája 

és 
Ripszám  Henrik jubileumi emlékverseny 

(egyéni és rövidtávú váltóverseny) 

Versenykiírás 

 
A versenyek célja: A Baranya, Somogy és Tolna Megyei Diákolimpiai Bajnoki címek 

eldöntése, az országos döntőre feljutók meghatározása. 
Felnőtt kísérők, és szenior korú tájfutók részére rangsoroló verseny biztosítása, a 
rövidtávú váltó versenyforma gyakorlása.  
A tájfutás népszerűsítése Bóly városában. 
Megemlékezés a bólyi születésű ifj. Ripszám Henrikről aki az 1925. évben 
meghonosította az általa Svédországból „importált” tájékozódási futást 
Magyarországon.  

   
Időpont: 2015. április 25. (szombat) 
 

Helyszín/versenyközpont:  Bóly, Park utcai sporttelep 
(GPS koordináták: 45.9681104, 18.510312) 

 

A verseny támogatói: Bóly Város Önkormányzata 
     

A verseny fővédnöke: Hárs József  Bóly város polgármestere 
    Monspart Sarolta világbajnok 
    Juhász Miklós MTFSZ elnöke 
    Less Áron MTFSZ főtitkára 
 
A verseny meghatározása:  

Délelőtt: nappali, egyéni, egyfordulós rövid távú regionális rangsoroló verseny. 
Délután: három fős rövid távú váltóverseny. 

Rendező:  Baranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség (7621 Pécs, Tímár u. 21.) 
 

Versenybíróság: Elnök:    Dr. Kiss Endre 
   Elnökhelyettes:  Dr. Tihanyi László 
   Pályakitűző:   Kelemen János 
   Ellenőrzőbíró:  Lajtai Sándor 
   Titkár:    Lipp József 

     
Nevezési határidő:  2015. április 18.  
 
Nevezési cím: Online: Entry(nevezés.mtfsz.hu) a diákolimpiai kategóriáknál a megjegyzés 

      rovatban kérjük megadni az iskola nevét és a települést. 
      A váltók kategóriánkénti darabszámát az Entry – ben nevezők is az 
      alábbi e.mail címre küldjék el. 

        E-mail: bmtfsznevezes@gmail.com – a mellékelt nevezési lap kitöltésével. 
        (E-mail-en érkezett nevezést 48 órán belül visszaigazoljuk)     
                    A váltók név szerinti összeállítását a verseny napján 10 óráig kérjük leadni. 

https://www.google.hu/maps/place/45%C2%B058'05.2%22N+18%C2%B030'37.1%22E/@45.968104,18.510312,265m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=hu
mailto:bmtfsznevezes@gmail.com


 
 

 
Nevezési díj összege:  

Egyéni verseny:    500.- Ft/fő (Helyszíni nevezést az üres helyek erejéig fogadunk el) 
Váltóverseny:     1500.- Ft/váltó 
SI dugóka bérleti díja: 300.- Ft 14 év alattiaknak ingyen. 
Fizetés a helyszínen, készpénzben. 
Az egyéni verseny Nyílt kezdő kategóriájában Bóly város tanulói és lakosai ingyen 
indulhatnak, amennyiben jelentkezésük a nevezési határidőig beérkezik. 

 

Kategóriák  
Egyéni versenyszámok délelőtt: 
Diákolimpia: F/N II., III., IV., V., VI. korcsoportok 

F/N II. korcsoport  2004-ben és később született tanulók  
  F/N III. korcsoport  2002-2003-ban született tanulók 
  F/N IV. korcsoport  2000-2001-ben született tanulók 
  F/N V. korcsoport  1998-1999-ben született tanulók 
  F/N VI. korcsoport  1997. előtt született középiskolai tanulók részére 

(Diákolimpiai kategóriában mindenki az életkorának megfelelő kategóriában 
indulhat.) 

Egyéb kategóriák: 
  F/N 21B, 35, 45, 55, F 65, Nyílt technikás, Nyílt kezdő. 
 

Váltóverseny délután: 
  F/N Diák kategória, Diák kezdő, Mix (Minden váltó három fős.) 

A Mix kategóriában bármilyen kor és nem összetételű váltó nevezhető. 
 

Pontérintés igazolása: SI-elektronikus pontérintési rendszerrel, SI dugókával.  
 
Versenytérkép adatai: méretaránya 1:4000 (alapszintköz: 2,5 m), 2014-2015-ben 

ISSOM normák szerint javított városi parktérkép, mérete A/4 (297x210 mm), digitális 
nyomtatással sokszorosítva. 

 

Pontmegnevezés: A  pontmegnevezések a térképen kerülnek elhelyezésre. 
 

Tervezett „0:00” idő: Egyéni verseny: 10:00 
    Váltóverseny: 14:00  
 

Terep leírása: Városias környezet (tömbbeépítések), parkos területekkel, ahol 
számtalan szobor található. A közintézmények területén belül gondozott, virágos, élő 
sövényes részek találhatóak. A szintkülönbség nem számottevő a terepen. Az erdős 
részeken a lombkorona zárt, az altalaj a mély avar réteg folytán ruganyos. A kisebb 
fenyőcsoportok zártak. 

 

Eredményhirdetés tervezett időpontja és helyszíne: 
Egyéni futamok: 11:30 a Versenyközpontban (Park utcai sporttelep) 
Váltó futamok: 15:30 Bóly, Erzsébet ház (7754 Bóly, Erzsébet tér 1.) 

 

Díjazás:  Az egyéni versenyszámokban az 1-3 helyezettek érem, az 1-6 helyezett 
váltók oklevél díjazásban részesülnek. 

 
 
 



 
 

 
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 továbbjutó létszámba nem 
számítanak bele. 

 
 Egyéb tudnivalók:  

Szöges és gumiágyban szöges cipő használata nem engedélyezett. 
Fedett lelátó, öltöző és tisztálkodási lehetőség biztosított a Versenyközpont területén.  
Parkolók a buszok részére a VK-tól 100 m, személygépkocsik részére 150-650 m 
távolságban helyezkednek el.  
A VK-tól 550 m-re található egy szombaton is nyitva tartó élelmiszer bolt. (COOP) 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

 

A délutáni versenyt követően tartjuk a megemlékezést a bólyi születésű ifj. 
Ripszám Henrikről aki az 1925. évben honosította meg a  tájékozódási futást 
hazánkban.  
 

Bemutatásra kerülnek korabeli és jelenkori filmek, prezentációs összeállítások, a nap 
fotóiból diavetítés és itt debütál Hegedüs Ábel és szerzőtársai által összeállított 
„Ripszám Henrik és a magyar tájfutás kezdetei 1925-1948” című könyv.  

 

A rendezvényre szeretettel várunk minden versenyzőt, kísérőt, Bóly város vezetőit, 
Ripszám Henrik ma élő rokonait és a város fiataljait, felnőtt polgárait. 

 
További részletes információk a verseny előtt egy héttel megjelenő értesítőben lesznek.  
 
Dátum: 2015. március 17. 
 

Jó versenyzést kívánunk! 
 
 

Melléklet: Egyéni és váltó nevezési nyomtatvány (Excel táblázat) 
 


