
V E R S E N Y K I Í R Á S és É R T E S Í T Ő 
2012. évi Veszprém Megyei Tájfutó Diákolimpiáról 

 
a verseny időpontja: 2012. 04. 18. szerda délután 

helye: NAGYVÁZSONY-NEMESLEÁNYFALU, SZENTJAKABFA 
térsége 

  térkép: PETENDI-HEGY 
       meghatározása: egyfordulós nappali egyéni rövidített távú verseny 
                        célja: nemenként és korcsoportonként Veszprém megye Tájfutó 
    Diákolimpiai bajnoka cím és az Országos Diákolimpiai                                
    részvétel jogának az eldöntése. 
 
Indulásra jogosultak: Veszprém megye alsó és középfokú tanintézeteinek  
    időben benevezett tanulói.  
 
Rendező szerv neve: a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség megbízásából a 
    Veszprémi Tájfutó Club 
 
       Versenybíróság: elnök:   Tóth Károly 
       elnökhelyettes: Molnár Péter 
    pályakitűző:  Tóth Károly 
    titkár:   Tóth Károlyné 
    ellenőrzőbíró: Gombkötő Zsuzsanna 
 
          Nevezési cím: Tóth Károly 
    8220. Balatonalmádi, Pince utca 16. 
    Fax.:  88-431 727 
    Telefon: 30-3002376 
      88-431727 este 
    E-mail cím:  toth.karoly1@upcmail.hu 
 
                 Határidő: 2010.04.15. 
  
Nevezés kizárólag írásban, a születési év, korcsoport, tanintézet és a saját 
dugókaszám megjelölésével. 
Ha az e-mailben érkezett nevezéseket 24 órán belül nem igazoljuk vissza, kérjük a 
nevezést megismételni. 
 
Nevezési díj: a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség a nevezési díjat átvállalja. 
 
Helyszíni nevezés csak a nyílt (szalagozott) kategóriában korlátozott számban, csak 
néhány üres hely erejéig.  
A II. korcsoport és a nyílt kategória azonos, szalagozással segített pályán fut, de 
nyíltban indulhatnak idősebb, kezdő iskolai tanulók. Nyílt kategóriából továbbjutás 
nincsen. II. korcsoportos tanulóknak nem érdemes nyílt kategóriába nevezni, 
javasolt a saját korcsoportjuk, kivéve a késői és a helyszíni nevezés. 
Mivel továbbjutásos versenyről van szó, a sorsolás után már újabb nevezést nem 
fogadunk el.  Helyszíni nevezés és  módosítás nem lehetséges. (Kivétel a nyílt 
kategória). 



 
Kategóriák: 
 
II. korcsoport 2001 és később születettek (F – N   -11) (szalagozással segített) 
III. korcsoport 1999 - 2000       (F -N 12-13) 
IV. korcsoport 1997 - 1998      (F- N 14-15) 
 V. korcsoport 1995 - 1996      (F -N 16-17) 
VI. korcsoport   - 1994      (F-N 18-20) 
Nyílt (szalagozott) csak tanulók részére 
 
A VI. korcsoportba nevezhetők túlkoros, nappali tagozatos tanulók. 
Mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat. 
 
Előzetes pályaadatok: 
 
korcsoport  táv     szint  ellenőrzőpont 
 
N II.  (N-11)   2600/3500 m    15 m     7 db.   
N III. (N 12-13)  2700 m    15 m     6 
N IV. (N 14-15) 3700 m    25 m     9 
N  V. (N 16-17) 5400 m    30 m   13 
N VI. (N 18-20) 5400 m    30 m   13 
 
F II.  (F-11)   2600/3500 m    15 m     7 db.   
F III. (F 12-13)  3700 m    25 m     9 
F IV. (F 14-15) 5400 m    30 m   13 
F  V. (F 16-17) 6200 m    35 m   15 
F VI. (F 18-20) 6200 m    35 m   15 
 
Nyílt (szalagozott):  2600/3500 m  15 m     7 db. 
A szalagozás útvonala a térképen jelölve van, követése nem kötelező. A szalagozás 
helyenként kerülő útvonalon halad.  
  
Terepjellemzés: nagyrészt tiszta, jól futható erdő, sűrű nyiladék és úthálózat, 
helyenként nyílt terület. Folyamatos erdőgazdálkodás miatt az utak, ösvények 
kijártsága folyamatosan változhat. 
 
A TEREPEN a kiírás megjelenésétől kezdve edzés csak a rendezőkkel történő 
egyeztetést követően lehetséges. 
 
Térkép  méretaránya: 1 : 10000 
   alapszintköz:  5 m 
   terepi munka: 2007.   (2012-ben felülvizsgálat) 
 
A térképek nem lesznek fóliázva, de a rajtban fóliát biztosítunk. 
Versenyközpont:  Nagyvázsony-Nemesleányfalu és Vigántpetend községeket 
összekötő műút 5,2 kilométer szelvényénél déli irányba induló erdészeti úton, az 
elágazástól 400 méterre. 
Parkolás kizárólag az út keleti szélén, a műút és a cél közötti szakaszon. 



A versenyközpont, a cél és a rajt helye azonos. 
 
A versenyközpontban fedett öltöző és büfé nem lesz, de a befutó versenyzőknek 
frissítőt biztosítunk.  
Rajtlista a célban ki lesz függesztve. 
 
Jelentkezés:  2010. 04. 18.   14,45 - 15,00 

 

"0" idő:  1530 

 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 17 30 a versenyközpontban. 
Díjazás: a dobogós helyezettek tiszteletdíjat kapnak. 
 
Továbbjutás: a II-IV.  korcsoportból 4-4 fő 
               V-VI. korcsoportból 3-3 fő 
 
Aranyjelvényesek és válogatott kerettagok közvetlenül nevezhetők az Országos 
Diákolimpiára; ha a megyein elindulnak, a továbbjutó létszámba nem számítanak 
bele (Horváth Marcell, Péntek Mátyás, Csöngei Dávid Máté, Varsányi Kinga, Péntek 
Gréti, Tóth Krisztina). 
 
Az ellenőrzőpontok számkóddal vannak jelölve. 
 
Pontérintés igazolása:  SI elektronikus rendszerrel, 

Dugóka bérlés  -átvételi elismervény aláírása mellett- 
ingyenes, de elvesztés esetén 12 000 Ft díj fizetendő. 

 
Versenyértesítőt nem küldünk. 
 
Az Országos Tájfutó Diákolimpia 2012.05.19-20-án kerül megrendezésre Fejér 
megyében, Csákvár, Csákberény környékén. ( Lásd:  www.tabanispartacus.hu ,  
www.mdsz.hu , www.orienteering.hu ,tájfutás versenynaptár,  )  
A megyei döntő rendezője a verseny jegyzőkönyvét megküldi a rendezőknek, mely 
automatikus nevezésnek számít az országos versenyre. Az esetleges lemondásokat, 
és hogy milyen névre kérik a számlát az Országos Diákolimpián, a megyei rendezők 
felé a megyei versenyt követően két napon belül írásban jelezni kell. 
Aranyjelvényes és válogatott versenyzőket klubjuk közvetlenül is nevezheti az 
egyéni versenyre az iskolájuk adatainak a megadásával. 
                                                          
             Mindenkinek jó versenyzést kíván a 
                 Rendezőség   


