
V E R S E N Y K I Í R Á S  és  - É R T E S Í T Ő 
 

a 2014. évi Veszprém megyei Tájfutó Diákolimpiáról 
 
a verseny időpontja: 2014. 04. 26. (szombat) 

helye: FARKASGYEPŰ  
  térkép: KOPLALÓ ( A4 ) 
       meghatározása: egyfordulós nappali egyéni rövidített normál 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: Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség megbízásából a 
    Veszprémi Tájfutó Club 
 
       Versenybíróság: elnök:   Tóth Károly ( 30 – 300 2376 ) 

       ( toth.karoly1@upcmail.hu ) 
       elnökhelyettes: Tóth Károlyné 
    pályakitűző:  Tóth Károly 
    titkár:   Molnár Péter 
    ellenőrzőbíró: Gombkötő Zsuzsanna 
 
          Nevezési cím: Molnár Péter 
    8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 5. 
    Telefon: 30- 474 6498 
    E-mail cím:  peter@veszcart.hu 
 
          Határidő:   2014.04.22. 
  
        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, sárga 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 2003 és később születettek  (F – N   -11) (szalagozással segített) 
III. korcsoport 2001 - 2002        (F -N 12-13) 
IV. korcsoport 1999 - 2000       (F- N 14-15) 
 V. korcsoport 1997 - 1998       (F -N 16-17) 
VI. korcsoport   - 1996  előtt születettek (F -N 18-20) 
Nyílt (szalagozott) csak tanulók részére 
 
A VI. korcsoportba nevezhetők túlkoros, nappali tagozatos tanulók. 
Mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat. 
 
Pályaadatok: 
 
korcsoport  táv     szint   ellenőrzőpont 
 
N II.  (N-11)   2130/3550 m      90 m     4 db.   
N III. (N 12-13)  2200 m      90 m     4 
N IV. (N 14-15) 3030 m    120 m     7 
N  V. (N 16-17) 4220 m    180 m     9 
N VI. (N 18-20) 4220 m    180 m     9 
 
F II.  (F-11)   2130/3550 m      90 m     4 db.   
F III. (F 12-13)  3030 m    120 m     7 
F IV. (F 14-15) 4220 m    180 m     9 
F  V. (F 16-17) 4760 m    180 m   12 
F VI. (F 18-20) 4760 m    180 m   12 
 
Nyílt (szalagozott):  2130/3550 m      90 m     4 db. 
 
A szalagozás útvonala a térképen jelölve van, követése nem kötelező. A szalagozás 
helyenként kerülő útvonalon halad.  
  
Terepjellemzés: változatos fedettségű terep, tiszta szálerdő és aljnövényzet 
egyaránt előfordul. Lankás és meredek oldalak, vízmosások váltogatják egymást.  
Közepes sűrűségű  úthálózat, melynek a kijártsága a folyamatos erdőgazdálkodás 
miatt folyamatosan változhat. 
 
A TEREPEN a kiírás megjelenésétől kezdve edzés nem lehetséges. 
 
Térkép méretaránya: 1 : 10000 
  alapszintköz:  5 m 
  terepi munka: 2008.   (2014-ben részben felülvizsgált) 
 
A térképek nem lesznek fóliázva, de a rajtban fóliát biztosítunk. 



Versenyközpont:  Farkasgyepü, Nimród vendéglő  
Parkolás részben a vendéglő parkolójában, az út túlsó oldalán a vegyes bolt mellett, 
illetve ha kevés a hely, a KRESZ szabályainak a betartásával. 
A vendéglő előtti parkolóhelyeket, valamint a szomszédos, Boroszlán camping előtti 
területet kérjük szabadon hagyni. 
A versenyközpont és a cél helye azonos. 
 
A versenyközpontban fedett öltöző nem lesz. 
A résztvevők üdítőt, hideg élelmet a vendéglőben tudnak vásárolni. Meleg étel 
igénylésére is van lehetőség, de ebben az esetben előzetes egyeztetés szükséges a 
vendéglővel. ( Telefon:  89 – 358 093 ) 
Kérjük, hogy a vendéglő tisztaságára ügyeljetek, sáros cipővel, ruhával ne menjetek 
be. 
 
Rajtlista a célban ki lesz függesztve, illetve a versenyt megelőző napon  a VMTFSz. 
honlapján megtekinthető lesz. 
Pót symbol  nem lesz. 
 
Jelentkezés:  2010. 04. 26.   9,00 - 9,30 

 

"0" idő:  10,00 

Versenyközpont – rajt távolsága 1000 m, 20 m szint, kék szalagozás. 
 
 A rajtba menet használjátok a  járdát és a füves területet. Egy kb. 100 m-es 
szakaszon az út szélén , a padkán tudtok haladni, fokozottan figyeljetek a 
forgalomra. 
 
Eltévedés esetén dél-nyugati irányban max. 1 km-en belül elérhető a 83-as 
főközlekedési út, illetve Farkasgyepü község. 

 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 1230 a versenyközpontban. 
Díjazás: minden kategória dobogósai érmet kapnak. 
 
Továbbjutás: minden korcsoportból 5-5 fő. 
 
Válogatott keretek tagjai, és az aranyjelvényesek közvetlenül nevezhetők az 
Országos Diákolimpiára. Ha a megyein elindulnak, a továbbjutó létszámba nem 
számítanak bele  
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 2012.05.24-25-én kerül megrendezésre a Mecsek-
hegységben, Pécs és Komló-Mánfa környékén (lásd: 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 Veszprém 
Megyei Tájfutó Szövetség által felkért Veszprém megyei csapatvezető részére a 
megyei versenyt követően két napon belül írásban jelezni kell. 
 
Aranyjelvényes és válogatott versenyzőket klubjuk közvetlenül is nevezheti az 
egyéni versenyre, megadva az iskolájuk adatait, és a számlázási címet. 
 
A versenyen mindenki saját felelősségre indul. 
 
A Diákolimpiát követően kerül megrendezésre a Megye Kupa aktuális fordulója, 
azonos helyszínnel. 
                                                          
             Mindenkinek jó versenyzést kíván a 
                 Rendezőség   


