2017/2018. TANÉVI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Tájékozódási Futó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség (továbbiakban MTFSZ) szervezi meg.
1. A verseny 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 döntő egyéni versenyszámában elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak
meghatározása.

2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség.
3. A versenyek helyszínei és időpontjai
Megyei/budapesti versenyek
A megyei/budapesti versenyek pontos helyszínei és időpontjai a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség honlapján a
versenynaptárban kerülnek feltüntetésre (http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/lista). A megyei versenyek várhatóan 2018. április
1. – május 6. között kerülnek megrendezésre.
Országos döntők
Helyszín: Veszprém
Időpont: 2018. május 26.
Versenyszámok - rövidtáv: egyfordulós, rövidtávú, egyéni, nappali, kiemelt rangsoroló verseny
Helyszín: Eplény
Időpont: 2018. május 27.
Versenyszám – normáltáv: egyfordulós, normáltávú, egyéni, nappali országos rangsoroló verseny
4. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
II. korcsoport 2007-ben és később született tanulók
III. korcsoport 2005-2006-ban született tanulók
IV. korcsoport 2003-2004-ban született tanulók
V. korcsoport 2001-2002-ben született tanulók
VI. korcsoport 1998-2000-ben született tanulók részére
Felversenyzés
Az egyéni versenyszámokban minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat, felversenyzés nem lehetséges.
Korlátozás
Nincs

Résztvevők
Megyei/budapesti versenyek: A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig érvényes
nevezéssel rendelkeznek.
Országos döntő: Rövidtávon és normáltávon 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 közvetlenül
részt vehetnek az országos döntőn.
5. Versenyszámok
Egyéni versenyek a II., III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú és leányversenyzők részére megyei/budapesti versenyeken egy
versenyszámban, az országos döntőn rövid és normáltávon.
6. A versenyek lebonyolítása
Mindkét nemben II., III., IV., V. és VI korcsoportban rövidtávú és normáltávú egyéni versenyek kerülnek megrendezésre.
A II. korcsoportosok részére a vasárnapi normáltávon szalagozással segített pályán kerül megrendezésre a verseny.
Terep
Rövidtáv: Veszprém történelmi belvárosa sikátorokkal, parkokkal, helyenként nagyobb szintkülönbséggel.
Normáltáv: Eplény környéke, jól és közepesen futható középhegységi parkerdő markáns domborzati formákkal,
sziklaalakzatokkal, mérsékel, de helyenként jelentős szintkülönbséggel.
Térkép
Rövidtáv 1:4000/2,5m, 2018-ban felülvizsgált
Normáltáv 1:10 000/5m, 2018-ban felülvizsgált.
Tereptiltás
A kiírás megjelenésétől az alábbi területeken mindennemű tájfutó tevékenység tilos:
-

Veszprém belvárosa (Budapest út – Megyeház tér – Dózsa György út – Toborzó utca – Jókai Mór út – Patak tér – Séd
utca – Pajta utca – Remete utca – Fenyves utca – Kopács út – Jutasi út által határolt területek)
Eplény Síaréna környéke (82-es út és a Sípálya között terület)

7. Nevezés
Kétféleképpen szükséges

A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, az Magyar Diáksport Szövetség honlapján
kialakított nevezési rendszerben kell megtenni, illetve a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ENTRY rendszerén
keresztül (http://nevezes.mtfsz.hu) is szükséges nevezni.
Az ENTRY-ben a megjegyzés rovatba kérjük beírni az oktatási intézmény nevét, és a település névét.
Kérjük nevezéskor – ha van - az SI dugók számát megadni.
Nevezési határidő: 2018. május 07.
Nevezési díj: 1900 Ft/fő/futam
Fizetés: Átutalással a versenyt megelőzően a Veszprémi Honvéd SE OTP Nyrt. 11748007-20905062 sz. számlájára.
Számlát kiállítani csak az átutaló szervezet, vagy személy nevére lehetséges.
Kérjük a számlázási adatokat az alábbi e-mail címre megküldeni: melcsi68@gmail.com
8. Költségek
A területi versenyek és az országos döntő költségeit a Versenyrendezőség biztosítja.
A részvételi költségek (szállás, étkezés, utazás stb.) a csapatokat terhelik.
9. Igazolások

A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint.
10. Díjazás
Korcsoportonként és nemenként az 1-3. helyezettek érem, az 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek. A legtöbb pontot
elérő 1-3. helyezett iskola oklevéldíjazásban részesülnek.
®
Korcsoportonként és nemenként a győztesek elnyerik a „Magyarország Tájékozódási futó Diákolimpiai Bajnoka” címet.
11. Sportági rendelkezések
 Eredményértékelés
A versenyen az SI elektronikus pontérintő rendszert használjuk.
A helyszínen SI dugók bérelhetőek 300Ft/futam áron.
Az egyéni futamokon elért eredmények alapján az 1-6 helyezett iskolák az alábbiak szerint pontokat szereznek (10-5-4-3-21). Csapatértékelés győztese a legtöbb pontot elérő iskola, holtverseny esetén a több rajthoz állás dönt.






Szállítás: A szálláshely és a versenyhelyszín közötti utazás biztosítása későbbiekben kerül kijelölésre.
Szállás: A szálláshelyek meghatározása későbbiekben kerül kijelölésre.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
A versenyt rossz időjárási körülmények között is megrendezzük.
Bármely kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség beleegyezésével történhet.

További információk
Honlap: http://mtfsz.hu/
További információk az MTFSZ versenynaptár rovatában.
Kontaktszemély: Kiss Zoltán – csonti@mtfsz.hu – 20/5961449
Országos döntő: Németh Zsoltné Bors Melinda – melcsi68@gmail.com – 70/3304253

