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Budapesti és Pest megyei Diákolimpia  
Budapesti és Pest megyei Amat őr Diákolimpia 

 

valamint 
 

Gödöll ő Kupa 
A verseny célja: A Budapesti és Pest megyei Diákolimpiai Bajnoki címek eldöntése, az 
országos Diákolimpia döntőjébe feljutók meghatározása. Felnőtt kísérők és szenior korú 
tájfutók részére rangsoroló verseny biztosítása. A tájfutás népszerűsítése Gödöllő 
városában.  

Időpont: 2016 április 17. vasárnap 

Helyszín: Gödöllő 

Rendező: BEAC és a Kirchoffer SE tájfutó szakosztályai 

A verseny f ővédnöke: Dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere 

A verseny meghatározása: egyéni, nappali, egyfordulós, regionális rangsoroló, városi 
verseny 

Versenyközpont: Török Ignác Gimnázium, Gödöllő, Petőfi Sándor út 12. 

Versenybíróság:   elnök: ifj. Kiss György 

   pályakitűzők:Hegedüs András és Szecsődi Ákos 

   térkép: Hegedüs Ábel 

   ellenőrző bíró: Kiss Zoltán 

Időmérés:  SI rendszerrel érintésnélküli pontfogással 

Terep:  változó futhatóságú városi park, városközpont és lakótelep 

Korcsoportok a diákolimpián:  

FN  II.  kcs.  2005-ben vagy később születettek  
FN  III. kcs.  2003-2004-ban születettek  
FN  IV. kcs.  2001-2002-ben születettek  
FN  V. kcs.  1999-2000-ben születettek  
FN  VI. kcs.  1998-ban vagy előtte született középiskolai tanulók részére  
 
Mindenki csak a saját korcsoportjában versenyezhet, „Felversenyzés” nem lehetséges.  
Kategóriák a Gödöll ő kupán:  FN21, 40, 50, 60, 70, Nyílt könnyű, Nyílt hosszú, Nyílt 
technikás 

Továbbjutás a diákolimpiáról:  korcsoportonként Budapestről az első 10, Pest megyéből az 
első 5 helyezett jut be az országos döntőbe. 

Nevezés: Online: http://nevezes.mtfsz.hu/ felületen keresztül. 
 
A nevezésnél minden esetben kérjük megadni az oktatási intézmény nevét is, település 
nevével együtt. Az Entryben ezt a megjegyzés rovatba kérjük beírni.  



 

Nevezési határid ő: 2016. április 13. szerda 
Határidő után a helyszínen lehet nevezni az üres helyekre 
 

Költségek:  Budapesti Diákolimpia : a Budapesti Diáksport Szövetség támogatásának 
köszönhetően ingyenes 

 Pest megyei Diákolimpia : 500 Ft 

  Gödöll ő Kupa : 800 Ft, Nyílt kategóriákban 500 Ft 

  Sportident dugóka bérlés mindenkinek ingyenes 

Tervezett „0” id ő: 10 óra 

Díjazás: Gödöll ő városa és a Budapesti Diáksport Szövetség támogatá sával kupa, vagy 
érem, vagy oklevél 

Csapat értékelés: iskolák közötti csapatverseny, az egyes korcsoportok legjobb 3 
versenyzője számít be iskolánként. A számítás részleteit a helyszínen ismerteti a díjazást 
felajánló Szeredai László tanár úr. 

 

Budapesti és Pest megyei Amat őr Tájfutó Diákolimpia  

A Diákolimpiával egyidejűleg összevontan kerül megrendezésre a Budapesti és Pest 
megyei Amat őr Tájfutó Diákolimpia . A versenyen részt vehetnek Budapesti és Pest 
megyei általános- és középiskolák nappali tagozatos tanulói, akik 2015-ben nem szereztek 
MTFSZ szerinti minősítést.  
 
 
Kategóriák:  

• általános iskolás - alsó tagozatos fiú, lány  
• általános iskolás - felső tagozatos fiú, lány  
• középiskolás (9–12. osztályos) fiú, lány  

 
 

Nevezés: Email-en a kissguriga@gmail.com címre (amennyiben a visszaigazolás 48 órán 
belül nem történik meg, kérjük a nevezést újra elküldeni) a név, iskola és kategória 
megadásával 2016. április 13-ig . Határidő után a helyszínen lehet nevezni az üres helyekre.  
 
 
Nevezési díj:  

• Budapesti és Pest megyei Amatőr Tájfutó Diákolimpiára egyaránt: díjmentes  
 
__________________________________________________________________________ 

 

Megközelítés: HÉV-vel az Örs vezér térről Gödöllő Szabadság tér megállóig, onnan 
szalagozva 350m; Gépkocsival a 3-as számú főúton Gödöllő központjáig.  

Parkolás: a versenyközpont előtti parkolókban, valamint a környékbeli utcákban. Vasárnap a 
parkolás ingyenes.  



 

 

Egyebek:  

- Pontmegnevezés a térképre nyomtatva, pótszimbólt a rajtban biztosítunk 
- Befutó versenyzők a célban frissítőt kapnak 
- A célban minden elrajtolt versenyző köteles jelentkezni 
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul 
- További információk a honlapon 

 

Versenyértesít őt, rajtlistát és az eredményeket a verseny honlapjá n teszünk közzé. 

 

Mindenkit tisztelettel meghív és vár Gödöll ő és a versenyrendez őség! 


