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2013/2014. TANÉVI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ
VERSENYKIÍRÁS
1. 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® 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 döntőn 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.
Társrendező a
Baranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetség és a ”Tájfutásért-Pécs” Alapítvány.
3. Az országos döntő helyszíne és időpontja:
Helyszín: Pécs - Mánfa.
Időpont: 2014. május 24-25.
Május 24. 10:00 – rövidtáv: egyfordulós, egyéni, nappali, országos rangsoroló verseny – Pécs
Május 24. 15:30 – váltó: országos rangsoroló váltóverseny, megyei csapatokkal – Mánfa
Május 25. 10:00 – normáltáv: egyfordulós, egyéni, nappali országos rangsoroló verseny – Mánfa
4. Az országos döntő résztvevői:
 A Magyar Diáksport Szövetség 2013/2014. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint.
 A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőik megküldik nevezésüket.
5. A verseny fővédnökei:
Monspart Sarolta, világbajnok tájfutó
Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Vári Attila, olimpiai bajnok, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
6. A verseny védnökei:
Hohn Krisztina, Mánfa Község Polgármestere
Keszi László, Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója
Kófiás Endre, Baranya Megyei Diáksport Tanács elnök
7. Versenybíróság:
Elnök:
Dr. Kiss Endre
Elnökhelyettesek: Dr. Tihanyi László, Viniczai Ferenc
Titkár:
Vonyó Péter
Pályakitűzők:
Ellenőrzőbírók:
rövidtáv
Baumholczer Máté
Dénes Zoltán
váltó
Turcsán Gábor
Csizmadia István
normáltáv
Kersity András
Csizmadia István
8. Kategóriák:
 Egyéni versenyek: F/N II., III., IV., V., VI. korcsoportok
II. korcsoport
2003-ban és később született tanulók
III. korcsoport
2001-2002-ben született tanulók
IV. korcsoport
1999-2000-ben született tanulók
V. korcsoport
1997-1998-ban született tanulók
VI. korcsoport
1996. előtt született középiskolai tanulók részére

2

 Váltó verseny:
 Leány és Fiú 3 fős megyei váltók részére.
 A váltókban 1 fő III., 1fő IV. és 1 fő V., vagy VI. korcsoportú a megyei/budapesti döntőkről bejutott versenyző
nevezhető.
 Kérjük a megyei/budapesti döntők rendezőit, hogy a megyei/budapesti döntők hivatalos eredményértesítőit nevezési
határidőig küldjék el, mert a nevezés az Diákolimpia Országos versenyeire ezzel válik véglegessé.

9. Terep:
 Rövid táv: Lakótelep sok parkkal, közintézményekkel. Szintkülönbség minimális.
 Váltó és normáltáv: Középhegységi terület, változatos domborzattal. A futhatóság és láthatóság jó.

10. Térkép:
 Rövid táv: 1:4000 / 2m
 Normált táv: 1:10000 / 5m
 Helyesbítés mindkét esetben 2013.–14. tél.
11. Eredményértékelés:
 A versenyen az SI elektronikus pontérintő rendszert használjuk.
 Kérjük nevezéskor az SI dugók számát megadni.
 Dugóka bérelhető 200Ft/futam áron (a II. – IV. korcsoport versenyzőinek az SI dugókát az MTFSZ bérleti díjmentesen
biztosítja).
12. Nevezési feltételek:
 Rövidtáv és normáltáv: 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 is
nevezhetők.
 Váltó: Csak azonos megyét képviselő, az egyéni számokba bejutott versenyzőkből álló váltók indíthatók.
 Minden megye és Budapest legfeljebb 6 váltót indíthat, olyan módon, hogy egyik váltó sem futhatja végig ugyanazt a
pályasorrendet.
 Vegyes váltóban a kimaradó versenyzők elindulhatnak, de ők nem számítanak be a végső sorrendbe.
 Egyéb: Egyéni versenyszámban mindenki csak saját korcsoportjában, míg váltóban egy korcsoporttal feljebb is indulhat!
13. Nevezés:
 Online: http://nevezes.mtfsz.hu
 E-mail: nevezes@mecsekkupa.hu A mellékelt nevezési lap kitöltésével.
 E-mail–en érkezett nevezést 48 órán belül visszaigazoljuk.
 A nevezésnél minden esetben kérjük megadni az oktatási intézmény nevét is, település névvel együtt. Az entryben ezt a
megjegyzés rovatba kérjük beírni.
 Nevezési határidő: 2014. május 11.
 Nevezési díj: 1500Ft / fő / futam.
 Fizetés:
- Átutalással: „Tájfutásért-Pécs” Alapítvány 50800166-11005061 számlaszámára.
- Készpénzben a helyszínen.
- A jelentkezés megkönnyítése érdekében a nevezéssel együtt kérjük a számlázási adatokat is megadni.
14. Díjazás:
 A Diákolimpia győztesei elnyerik a „Magyarország Tájfutó Diákolimpiai Bajnoka” címet.
 Az 1-3. helyezettek érem-, az 1-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.
 A győztesek tiszteletdíjat vehetnek át.
 Az egyéni futamokon elért eredmények összesítése alapján különdíjban részesül „Magyarország legeredményesebb
Tájfutó Iskolája”.
15. Költségek:
 Az országos döntő rendezési költségeit a rendezők biztosítják.
 Az utazás, a szállás, az étkezés, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
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16. Egyebek:
 A versenyen mindenki saját felelősségére indul!
 A Diákolimpiával kísérőversenye az 55. Mecsek Kupa, külön kiírás szerint.
 Szállítást nem tervezünk, a versenyhelyszínek tömegközlekedéssel megközelíthetők.
 A versenyen mindennemű gazdasági tevékenység csak a versenybíróság előzetes engedélyével lehetséges!
 Egyéb információ: www.otd2014.tajfutaspecs.hu Vonyó Péter: nevezes@mecsekkupa.hu
 Szállás:
Középiskolai kollégiumban 2.500.-Ft/fő/éj.
Tornateremben 1000.- Ft/fő/éj.
A szállások Pécsen találhatók.
Egyéb szállások:
Mecsekerdő Zrt.

Mánfa

Tel: +36 72/508-223 és +36 72/508-269
Email: turizmus@mecsekerdo.hu
Web: www.mecsekerdo.hu
Facebook: https://www.facebook.com/mecsekerdo

http://www.manfa.hu/szallas.html

Minden tájfutót szeretettel várunk!
Pécs, 2014. január

VERSENYBÍRÓSÁG
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