VERSENYKIÍRÁS
Baranya- Tolna- Somogy megyei Diákolimpia
Tájékozódási Futó Versenyek
A versenyek célja: A Baranya, Tolna ill. Somogy Megyei Diákolimpiai Bajnoki címek
eldöntése, az országos döntőre feljutók meghatározása. Felnőtt kísérők, ill. felnőtt-szenior
korú tájfutók részére rangsoroló verseny biztosítása. Váltó versenyforma gyakorlása,
népszerűsítése. A tájfutás népszerűsítése.
Helyszín, Időpont: Desedai-erdő, 2017. április 29. szombat
Terep: Jellegzetes Zselici dombság, sűrű úthálózattal, több helyen sűrű aljnövényzettel,
közepes szintkülönbséggel.
Verseny formája: 1. Egyéni, nappali, középtávú, regionális rangsoroló verseny.
2. Rövidített távú Váltó verseny, nem rangsoroló
Tervezett „0” idő: Egyéni: 10.00 óra
Váltó: 14.30 óra
Rendező:
Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület
Taszár Honvéd SE
Somogy Megyei Tájékozódási Futó Szövetség
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. (a Magyar Diáksport Szövetség
2016/17-re érvényes szabályzata alapján meghatározott születési dátumok szerint):
II: Kcs: 2006-ban és később született tanulók
III. Kcs: 2004-2005-ben született tanulók
IV. Kcs: 2002-2003-ban született tanulók
V. Kcs: 2000-2001-ben született tanulók
VI. Kcs: 1999-ben vagy előtte született középiskolás tanulók
II-es korcsoportban fiatalabbak is rajthoz állhatnak. Amennyiben valaki kísérővel szeretne
indulni, akkor a kísérőverseny Nyílt kísérős kategóriájába nevezhet. Az F/N II korcsoport
és a Nyílt kísérős kategória szalaggal segített.
Kisérőverseny: F/N 21 B, 35, 45, 55, F65, F75, Nyílt technikás, Nyílt kísérős
Kevés nevező esetén a kategória összevonás jogát fenntartjuk.
2. Délután: F/N Diák kategória, F21, N21, Mix Technikás, Mix kezdő kategória.
Minden váltó 3 fős. 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- és nem összetételű 3 fős váltó indulhat.
Nevezés: 2017. április 24.-ig a nevezes@smtfsz.hu e- mail címre, ill. postai úton: Csizmadia
István 7400 Kaposvár, Lonkai u. 24. A beérkezett nevezéseket a www.smtfsz.hu honlapon
közzé tesszük.
A nevezésnél kérjük megadni: Név, Kategória, Versenyengedély szám (ha van), Dugóka szám
(ha van), Születési év, Iskola megnevezése, kísérő kategóriákban egyesület.
A Váltó nevezésnél a határidőig kérjük a váltók kategóriáját, darabszámát megadni. A váltók
név szerinti összeállítását minél előbb, de legkésőbb a verseny napján 12 óráig kérjük leadni.
A Diákolimpián indulók nevezésénél kérjük megadni az oktatási intézmény pontos nevét
és címét. A versenyzőket elsősorban iskolájuk nevezheti a diákolimpiára. Amennyiben
ez nem lehetséges, elfogadjuk a tájfutó klubjuk nevezését, ill. egyéni nevezést is.
Nevezési díj: 1. Egyéni verseny: 500.-Ft/fő. Helyszíni nevezés 700.-Ft/fő (az üres helyek

erejéig),
2. Váltó verseny: 1500 Ft/ váltó
Pontérintés igazolása: SportIdent elektronikus pontérintési rendszerrel. Dugóka bérleti díj:
300 Ft/fő/futam (14 év felett)
Tervezett eredményhirdetés:
Egyéni futamok: 13.30 óra
Váltó futamok és Csapatértékelés: 16.30 óra
a Versenyközpontban.
Díjazás: 1-3 helyezetteknek érem, minden versenyszám minden kategóriájában, az egyéni
versenyen a Diákolimpiai korcsoportokban megyénként.
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.
Egyéb:
- Az ellenőrzőpontokon SI doboz, narancs – fehér bója és szúróbélyegző található.
Amennyiben az SI doboz nem jelez, kérjük az állványon található szúróbélyegzőt a térkép
szélére a pontérintés igazolására használni.
- Kód, pontmegnevezés a térképen szimból formájában, F/N II és Nyílt kísérős
kategóriában szövegesen is.
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
- 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.
- A Diákolimpia délelőtti futamainak eredménye beleszámít a „ Somogy Megyei Összetett
Diák-Tájfutó Kupa 2017” versenysorozatba. (részletek: www.smtfsz.hu)
- A versenyen a lebonyolítás során a Taszár Honvéd SE által a 8319496864 azonosító
számú LEADER pályázaton nyert SI-dobozok is felhasználásra kerülnek.
- 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 a nevezéssel együtt jelezze.
Jó versenyzést, kellemes időtöltést kíván a:
Rendezőség
Kaposvár, 2017. március 26.

