2018/2019. TANÉVI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Tájékozódási Futó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség (a továbbiakban MTFSZ) rendezi 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
megbízásából a Komárom-Esztergom Megyei Tájfutó Szövetség, Gerecse Tájfutó Club, Megalódusz Sportegylet és a
Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület.

3. Versenybíróság
Elnök
Elnökhelyettes
Titkár
Pályakitűzők
Ellenőrzőbírók

Mauer Lajos
Takács István
Mészáros Károly
Gyulai Tamás (rövidtáv); Gyulai Zoltán (normáltáv)
Sulyok Ábel (rövidtáv); Peregi Dávid (normáltáv)

4. A verseny fővédnöke
Dr. Kancz Csaba, kormánymegbízott, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
5. A verseny helyszíne, időpontjai
Megyei/budapesti versenyek:
A megyei/budapesti versenyek helyszínéről, időpontjáról, a megyei versenyek kiírásai tartalmazzák.
Országos döntő:
Helyszín: Tatabánya
Időpont: 2019. május 18. (szombat) 10:00
Versenyszámok – rövidtáv: egyfordulós, rövidtávú, egyéni, nappali, kiemelt rangsoroló verseny
Helyszín: Tatabánya
Időpont: 2019. május 19. (vasárnap) 10:00
Versenyszám – normáltáv: egyfordulós, normáltávú, egyéni, nappali, országos rangsoroló verseny

6. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
II. korcsoport 2008-ban és később született tanulók,
III. korcsoport 2006 - 2007-ben született tanulók,
IV. korcsoport 2004 - 2005-ben született tanulók,
V. korcsoport 2002 - 2003-ban született tanulók,
VI. korcsoport 1999 - 2001-ben született tanulók részére.
Felversenyzés
A 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: A megyei döntőkön 1- 5. helyezést, illetve a budapesti döntőn 1- 10. helyezést elért tanulók indulhatnak,
valamennyi korcsoportban.
Az aranyjelvényes minősítésű versenyzők közvetlenül részt vehetnek az országos döntőn.
7. Versenyszámok
Egyéni versenyek a II., III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú és leányversenyzők részére rövid és normáltávon.
8. A versenyek lebonyolítása
Nemenként és korcsoportonként rövidtávú és normáltávú egyéni versenyek kerülnek megrendezésre.
A II. korcsoportosok részére a vasárnapi normáltávon szalagozással segített pályán kerül megrendezésre a verseny.
Terep
Rövidtáv: Tatabánya, lakótelepi környezet, kis parkokkal, játszóterekkel, kis forgalmú utakkal, elhatárolható
szintkülönbségekkel.
Normáltáv: Tatabánya környéke, jól és közepesen futható középhegységi parkerdő, mérsékelt, de helyenként jelentős
szintkülönbségekkel.
Térkép
Rövidtáv

1:5000 / 2m, 2017-2019-ben rajzolt és felülvizsgált.

Normáltáv

1:10 000 / 5 m, 2018-2019-ben felülvizsgálat.

Tereptiltás
A kiírás megjelenésétől az alábbi területeken mindennemű tájfutó tevékenység tilos:
Tatabánya: Szent Borbála út – Összekötő út – Bárdos lakópark – Gál István ltp. – Béke út – Molnár út – Vértanúk tere – Liget
sor – Semmelweis út által határolt területek
Tatabánya, Turul parkerdő: Ranzinger Vince kilátó – Kisréti vadászház – Koldusszállás – M1 autópálya által határolt területek

9. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, az Magyar Diáksport Szövetség honlapján
kialakított nevezési rendszerben kell megtenni.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
Nevezéseket kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el.
Minden versenyzőt a megyei fordulóktól kezdődően be kell nevezni az MDSZ rendszerébe.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az aranyjelvényes versenyzőket is szükséges nevezni, akik nem indulnak a megyei
döntőn.
Nevezési határidő: 2019. április 29.
Nevezési díj
Megyei versenyek: 600 Ft/fő/versenyszám
Országos döntő: 1900 Ft/fő/versenyszám
Fizetés
Megyei versenyek: A nevezési díj befizetése a helyszínen történik.
Országos döntő
Kizárólag átutalással a versenyt megelőzően a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület Pannon Takarék Zrt.
63200030-11053480 sz. számlájára a nevezési határidőig (2019. április 29.) történő feladással.
Számlát csak az átutaló szervezet vagy személy nevére tudunk kiállítani, amit a befizetés előtti egyeztetés szerint e-mailben
megküldünk, és ez alapján történhet az utalás.
Egyeztetések végrehajtása:
E-mail: info.dol.2019@gmail.com: (Illetve szükség esetén, telefonon: +36 30 5754324).
(A kiadott a Számlázz.hu rendszerrel készül. Pecsét és aláírás nélkül is érvényes)
Kérjük a számlázási adatokat, valamint a számlát fogadó e-mail címét ebben az esetben is a info.dol.2019@gmail.com e-mail
címre elküldeni.
10. Költségek
A verseny rendezési költségeit a Versenyrendezőség biztosítja. A részvételi költségek (szállás, étkezés, utazás stb.) a
rézvevőket terheli.
11. Igazolások
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint.
12. Díjazás
Korcsoportonként és nemenként az 1-3. helyezettek érem és oklevéldíjazásban, az 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. A legtöbb pontot elérő 1-3. helyezett iskola emléklapdíjazásban részesül.
®
Korcsoportonként és nemenként és kategóriánként a győztesek elnyerik a „Magyarország Tájékozódási futó Diákolimpiai
Bajnoka” címet.

13. Sportági rendelkezések
 Eredményértékelés
A versenyen az SI elektronikus pontérintő rendszert használatával történik.
SPORT◢Ident bérleti díj:
300 Ft/fő/futam (FN-II; FN-III; FN-IV térítésmentes)
Az egyéni futamokon elért eredmények alapján az 1-6 helyezett iskolák az alábbiak szerint pontokat szereznek (10-5-4-3-2-1).
Csapatértékelés győztese a legtöbb pontot elérő iskola, holtverseny esetén a több rajthoz állás dönt.





Szállítás: nincs biztosítva, a futamok helyszínei tömegközlekedéssel megközelíthetők.
Szállás: Kollégium és tornaterem.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
Nevezési eltérések esetén az MDSZ rendszerében szereplő adatok az irányadóak, kizárólag az ott szereplőversenyzők
szerepelhetnek a versenyeken.
 A megyei, döntőkön továbbjutott versenyzőket az MTFSZ Entry rendszerén keresztül (http://nevezes.mtfsz.hu) kell
nevezni a megyei döntők szervezőinek (vagy a megyei szövetség által kijelölt egyesületnek) az országos döntő nevezési
határidejéig.
 Az Entry megjegyzés rovatába kérjük beírni a (1) megye, a (2) település és az (3) oktatási intézmény nevét (ilyen
sorrendben). Nevezést kizárólag a fent leírtak szerint fogadunk el. Az nevezés leadásakor a megyei döntő hivatalos
eredménylistáját is kérjük megküldeni info.dol.2019@gmail.com e-mail címre.
 Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar
Tájékozódási Futó Szövetség hatályos szabályai az irányadóak.
További információk
Honlap: http://mtfsz.hu/
További információk a verseny hivatalos honlapján (https://ttt-tata.hu/dol2019/)
Kontaktszemély:
Név: Mauer Lajos
E-mail cím: gerecsetc@gmail.com
Tel: 20/915-3677

