
Döntés

amely született a 2015. szeptember 19.-án megrendezett Keleti Tájfutó Napok
elnevezésű tájfutó verseny 1. napján az N16 kategória eredményének a verseny

ellenörzőbírója általi érvénytelenítéséről.

A döntés meghozatalakor jelen vannak: 
Bartha Zoltán – a Versenybíróság elnöke
Kovács András – a Verseny ellenörzőbírója
Nagyné Matolcsi Judit – a Verseny titkára, SI felelős

A Keleti Tájfutó Napok (továbbiakban Verseny) versenybírósága a 2015. szeptember 19-én történt 
szabálytalan térképkihelyezéssel  - N16 kategória – kapcsolatosan a következő döntést hozta:

Az N16 kategória első versenynapi eredményeit az eredményhirdetéssel összhangban
 a végeredményben is

érvényteleníti, 
és a Verseny végeredményét az érvényes második futam eredményei alapján veszi figyelembe

ebben a kategóriában. 

Indoklás: 

A Verseny első napján készült Feljegyzés alapján megállapítható – 1. számú melléklet - hogy a
Verseny Rendezősége szabálytalanságot követett el, mert a rajtban az N16 kategória  (továbbiakban
Kategória) térképei a rajt időpotjában nem álltak a versenyzők rendelkezésére. 
Az érvényes Versenyszabályzat  18.5 pontja alapján a versenybíróság köteles gondoskodni arról,
hogy a versenyző időveszteség nélkül,  egyértelműen megtalálja  a saját  vagy a kategóriájának a
térképét. 
Mivel  a  térképek nem álltak rendelkezésre,  a  rajtszemélyzet  tévesen,  N14 kategória  térképének
felvételére utasította a versenyzőket, azzal indokolva, hogy a két kategória ugyanazt a pályát futja. 
A versenyszabályzat  ugyanezen  pontja  alapján  a  versenyzők  a   térképeket  önállóan  –  és  nem
rendezői utasításra – veszik el, így a Rajtszemélyzet ezen a ponton szabálytalanságot követett el. 

A Feljegyzés, és a Sportident rendszer versenyadatai alapján megállapítható, hogy a Kategóriába
nevezett 8 versenyző közül 5 fő a térképek ki nem helyezése, és a Rajtszemélyzet beavatkozása
következtében  nem  tudott  a  Kategóriájában  érvényes  pályát  futni,  így  sportszerűtlen  lenne  a
kategória  eredményét érvényesnek tekinteni a másik 3 versenyző tekintetében. 

Bár a Verseny időtartama alatt hivatalos óvás nem érkezett – a Versenyszabályzat alapján a a célba
érkezés  utáni  szabálytalanságokat,  a  kirakott  eredményekkel  kapcsolatos  hibákat  az  észlelésük
időpontjában azonnal óvni kell – az ellenörző bíró a kategória eredményét érvénytelenítette, mert a
Versenyszabályzattal összhangban:
- a szabálysértés az ellenőrző bíró megítélése szerint a verseny eredményét döntően befolyásolta
-  a szabálysértés az adott kategória versenyzőinek több, mint 5%-át érinti.
A Versenyszabályzatban foglaltak szerint ilyen esetben az érvényes futamok alapján kell eredményt
hirdetni.  A Verseny  eredményhirdetésén  ez  alapján  az  N16  kategória  a  második  napi  futam
eredménye alapján került díjazásra. 

A Verseny eredményhirdetésén a Kategória első napi eredményének érvénytelenítése kihirdetésre
került, az érdekeltek és edzőik jelen voltak, az eredményekkel kapcsolatban bejelentést nem tettek



és  óvást  nem nyújtottak  be,  a  Kategória  versenyeredményét,  és  az  első  futam eredményeinek
érvénytelenítését a Versenybíróság a végleges eredmények szempontjából elfogadottnak tekinti. A
végleges  eredményeket,  melyek  megegyeznek  az  MTFSZ  portálon  közzétett  előzetes
eredményekkel,  a Versenyszabályzatnak megfelelően a versenytől számított 28 napon belül közzé
teszi. 

Jelen döntést a Versenybírság a Verseny megküldött jegyzőkönyvéhez csatolja, az MTFSZ oldalán a
verseny adatainál elektronikusan közzé teszi, valamint írásban, vagy elekrtonikusan  jelzett igény
esetén írásos példányt bocsát az érintett versenyzők részére. 

Mivel a Verseny nem volt bajnokság, így a Kategória versenyét nem kell újból megrendezni. 

A Versenybíróság döntése alapján az érintett versenyzők a 2015. október 4-én megrendezésre kerülő
Nyírségi Ősz versenyen ingyenesen indulhatnak. 

Jogorvoslat: 

- A Versenyszabályzat értelmében az ellenörzőbíró döntése ellen a Verseny rendező szerve szerint
területileg illetékes szakszövetséghez lehet fellebbezni;
- a fellebbezést az óvásra adott írásbeli válasz kézhezvételét követő nap 3. nap 24. órájáig feladott
ajánlott levélben lehet benyújtani a fellebbezési díj egyidejű befizetésével;
- a fellebbezési díj 2000 Ft;
- az MTFSZ Versenybizottsága, illetve a területileg illetékes szövetség a fellebbezés tárgyában 21
napon belül köteles dönteni és döntését kihirdetni;
- a fellebbezés elfogadása esetén a fellebbezési díjat vissza kell fizetni;
- a fellebbezés kivizsgálása során felmerült költségek az elmarasztalt felet terhelik. A költségeket a
fellebbezés tárgyában hozott határozatban kell rögzíteni. 

Mivel a versenyen óvás nem érkezett, így az ellenörzőbírói Döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Nyíregyháza, 2015. szeptember 21.  

Bartha Zoltán
a versenybíróság elnöke

Kovács András
ellenörzőbíró

Nagyné Matolcsi Judit
verseny titkár, SI felelős



1. számú melléket

Feljegyzés
 a Keleti Tájfutó Napok 1. versenynapján, 

az N16 kategóriában történt szabálytalanságról. 

Készítette: Nagyné Matolcsi Judit, az SI rendszer felelőse, a verseny titkára

N16 kategória eredményei:

A KTN 1. napi  futamán az N16-os kategória első befutói Goldmann Kata (SDS) és Pop Ioana
(XMAR) voltak.  A kiolvasáshoz érkezve Goldmann Kata jelezte,  hogy a rajtban N16 kategória
számára térkép nem volt kirakva, a rajtszemélyzet tájékoztatása alapján  - miszerint az N14 és N16
kategória ugyanazt a pályát futja, vegyenek N14 térképet - N14-es térképpel futottak, de a szimbol
és térkép nem volt összhangban egymással, ők N14 kategória versenyzőjével együtt futva tudták
teljesíteni a pályát.
Ugyanezt a hibát jelezte a harmadikként érkező Bujdosó Rita (NAV) is, aki elmondta hogy vissza
szeretett  volna  menni  N14 szimbolért,  amikor  megtudta,  hogy N14 térképpel  kell  futnia,  de  a
rajtszemélyzet  azt  mondta neki,  hogy erre nincs szükség,  mert  azonos a két pálya.  Vida Eszter
(ETC)  N14  térképpel  futva  a  versenyt  feladta,  mert  a  szimbol  kódok  és  a  térkép  nem  volt
összhangban. 

Ekkor a célba érkező Hrenkó Lászlóval egyeztetve, ennek a kategóriának az N14 pályát állítottam
be a kiolvasáshoz, és javasoltam, hogy az értékelhető eredményekhez a többi N16 versenyző is N14
térképpel fusson. 

Eközben a rajtban előkerültek az N16 kategória térképei, így a mezőny második fele - Pop Maria
(XMAR), Tóth Johanna és Balku Nóra (NYV) - már saját kategóriája térképével indult. 

Véleményem szerint, mivel a kategórián belül az egyenlő indulási feltételek nem voltak adottak, a
kategórián belül érvényes értékelhető eredmény nem született. Javasolnám hogy a versenybíróság
elnöke a kategóriát érvénytelenítse, és az eredményhirdetésnél ezen kategóriában csak a második
futam eredményeit vegye majd figyelembe. Javasolnám emellett, hogy mivel elismerten rendezői
hiba  történt,  a  sportszerűség  jegyében  az  első  napi  nevezési  díjat  a  versenyzők  számára
visszafizesse. 

A szintén N16-ba nevezett Tamas Denisa (vélhetőleg nyelvi félreértés miatt) F16 szimbolt vett fel,
ennek alapján a rajtszemélyzet  őt  F16 térképpel indította el.  MIvel ő Versenyszabályzat alapján
indulhat  ebben  a  kategóriában,  így  eredménye  érvényesnek  tekinthető.  Amennyiben  a  második
futamon is  F16 kategóriában indul,  összetett  eredménye  is  lehet,  ezt  a  holnapi  napon célszerű
számára jelezni. 

Szeretném kérni az ellenőrző bírót, hogy a verseny jegyzőkönyvébe ezek az információk kerüljenek
majd be.

    Nagyné Matolcsi Judit
a verseny titkára, SI felelőse


