
VERSENYÉRTESÍTŐ 

2015/16 tanévi 

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 

Versenybíróság:   elnök: ifj. Kiss György 

   pályakitűzők:Hegedüs András és Szecsődi Ákos 

   térkép: Hegedüs Ábel 

   sportident: Kovács Balázs  

ellenőrző bíró: Kiss Zoltán 

Időmérés:  SI rendszerrel, érintésnélküli pontfogással 

Terep:  változó futhatóságú városi park, városközpont és lakótelep  

Térkép: 1:4000 méretarányú, 1m alapszintközű, a rövidebb pályáké A4-es, a hosszabb 
pályáké 25x36cm méretű, vízálló papírra nyomtatva. Egyes részei 2015-ben újra 
helyesbítve, valamint 2016-ban eddig nem használt új részekkel kiegészítve. 

Nevezés: Online: http://nevezes.mtfsz.hu/ felületen keresztül.  
Nevezésnél – a Diákolimpia kategóriáinál - minden esetben kérjük megadni az oktatási 
intézmény nevét is, település névvel együtt. Az Entryben ezt a megjegyzés rovatba kérjük 
beírni!  
 
Nevezési határid ő: 2016. április 13. szerda 
Határidő után a helyszínen csak az üres helyekre lehet nevezni. 
 
Költségek:  Budapesti Diákolimpia  és Amatőr Tájfutó 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 

 



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

Megközelítés: HÉV-vel az Örs vezér térről (indulás: 7.47 és 8.26; érkezés: 8.28 és 9.07) Gödöllő 
Szabadság tér megállóig, onnan zöld szalagozáson 350m; Gépkocsival a 3-as számú főúton 
Gödöllő központjáig.  

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

Jelentkezés:  8.30-9.45 között a versenyközpontban. 

Tervezett „0” id ő: 10 óra 

Rajt:  440m kék szalagozás mentén. A rajtba történő kimenetelkor kötelező a szalagozást 
követni! A HÉV vonalát és a 3-as számú főutat csak a kijelölt gyalogosátkelő helyen lehet 
keresztezni. Kérjük az átkelőnél tartózkodó rendezők utasításait betartani!  

Eredményhirdetés: tervezett időpontja 13.30 

_________________________________________________________________ 

Budapesti és Pest megyei Diákolimpia 

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

Díjazás: Gödöll ő város és a Budapesti Diáksport Szövetség támogatás ával kupa, vagy 
érem, vagy oklevél 

 

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: Online: http://nevezes.mtfsz.hu/ felületen keresztül, vagy 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 csak az üres helyekre lehet nevezni. 
 
Díjazás:  Budapesti Diáksport Szövetség jóvoltából érem, vagy oklevél 
 

 



__________________________________________________________________________ 

Gödöll ő Kupa 

Kategóriák a Gödöll ő kupán:  FN21, 40, 50, 60, 70, Nyílt könnyű, Nyílt hosszú, Nyílt 
technikás 

Nevezési díj:  800 Ft, Nyílt kategóriákban 500 Ft 

  Sportident dugóka bérlés mindenkinek ingyenes 

Díjazás: Minden kategória 1-3. helyezettjének érem és tárgyjutalom. Az FN 21B kategóriák 
győztesei elnyerik a „Gödöllő Bajnoka” címet és az azzal járó kupát. 

A nyílt kategóriákat nem díjazzuk 

__________________________________________________________________________ 

Fontos! 

A verseny folyamán a parkot és a városközpontot elv álasztó HÉV vonalát és a 3-as 
számú f őutat csak az aluljárón keresztül lehet keresztezni,  ezért minden kategória 
pályája érinti az aluljáró elejére kihelyezett 60-a s kódú pontot. Innen továbbhaladni 
csak az aluljárón keresztül lehet a városközpont fe lé eső versenyterületre.  

Az egyes kategóriák pályái keresztezik a városon át folyó Rákos-patakot. A térképen is 
áthatolhatatlannak jelölt Rákos-patakon történ ő átkelés csak a hidakon át 
megengedett, mindem egyéb helyen tilos!  

Egyes lakótelepi részeken az informatikai hálózat f ejlesztése okán, folyamatos 
(jellemz ően 20-40cm széles, 50-60cm mély) árkok és az azok j elzésére szolgáló 
jelzőszalagok találhatóak. Ezek az útvonalválasztást lén yegesen nem befolyásolják, de 
kérjük, hogy ezeken a részeken a futósebességét min denki körültekint ően válassza 
meg! A térképen az ilyen típusú árkok nem kerültek feltüntetésre. 

Az új szabályzatnak megfelel ően városi verseny, így egyik kategória pályái sem 
szalagozottak! Kérjük, az edz őket, tanárokat, szül őket, hogy a gyerekek 
felkészítésénél ezt is vegyék figyelembe!  

Az Amat őr Diákolimpia összes kategóriájában, valamint a Göd öllő Kupa nyílt 
kategóriáiban lehetséges a kísér ővel együtt történ ő indulás. 

 

Csapat értékelés:  Budapesti 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. 

Egyebek:  

- Pontmegnevezés a térképre nyomtatva, pótszimbólt a rajtban biztosítunk 
- Befutó versenyzők a célban frissítőt kapnak 
- A célban minden elrajtolt versenyző köteles jelentkezni 
- Az Amatőr Diákolimpián az összes, valamint a nyílt kategóriákban lehetőséget 

adunk a kísérővel együtt történő indulásra 
- A célban büfé üzemel 
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul 
- További információk a honlapon 

 
 



 

Rajtlistát és az eredményeket a verseny honlapján tesszük közzé. 

Mindenkit tisztelettel vár Gödöll ő és a versenyrendez őség ! 

 

Támogatóink:  

Budapesti Diáksport Szövetség  Gödöll ő Város Önkormányzata 

               

PERI Kft.     Bagoly Könyvesbolt 

    

TACTIC Kft.     Sissi Cukrászda  

   

 

DONATELLA ÉTTEREM   Corall Cafe&Bistro 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pályaadatok: 

 

DIÁKOLIMPIA GÖDÖLLŐ KUPA 

Kategória  Táv km Ell. pontok Kategória Táv  km Ell. pontok 

Bp. F-II, Pest F-II 2,2 13 F21B 5 24 

Bp. N-II, Pest N-II 2 13 N21B 4,2 28 

Bp. F-III, Pest F-III 2,7 14 F40B 4,6 24 

Bp. N-III, Pest N-III 2,5 16 N40B 4 20 

Bp. F-IV, Pest F-IV 3,6 20 F50B 4 20 

Bp. N-IV, Pest N-IV 3 16 N50B 3 16 

Bp. F-V, Pest F-V 4,2 28 F60B 3 16 

Bp. N-V, Pest N-V 3,6 20 N60B 2,5 16 

Bp. F-VI, Pest F-VI 4,6 24 F70B 2,5 16 

Bp. N-VI, Pest N-VI 4 20 N70B 1,6 13 

Amatőr fiú alsó 
tagozatos 

1,1 7 Nyílt Hosszú 3,5 16 

Amatőr lány alsó 
tagozatos 

1,1 7 Nyílt Könnyű 1,1 7 

Amatőr fiú felső 
tagozatos 

1,5 10 Nyílt Technikás 3,6 20 

Amatőr lány felső 
tagozatos 

1,5 10   

Amatőr fiú 
középiskolás 

2,1 13   

Amatőr lány 
középiskolás 

2,1 13   

 


