
Versenykiírás 

Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna megyei Diákol impia 

és  

Tavasz Kupa 

2019.04.06. 
 

Verseny helyszíne:  Lengyel-Annafürdő  

Rendező: Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület. 

Verseny F ővédnöke:   Gőbölös Péter, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Vezérigazgatója 

Versenyforma:  Egyfordulós nappali egyéni normáltávú, regionális verseny. 

Verseny célja:  Nemenként és korcsoportonként a 4 megye Tájfutó Diákolimpiai Bajnoka címek és az 
Országos Diákolimpiai továbbjutás eldöntése. Versenyzési lehetőség biztosítása. 

Versenyközpont:  Lengyel-Annafürdő Erdei iskola, GPS: 46.388224, 18.372068 

 
Versenybíróság:  Elnök: Dénes Zoltán 

 Titkár: Halák Brigitta 

 Pályakitűző: Dénes Zoltán 

 Ellenőrző bíró: Kersity András  

 SI: Ambrus Sándor   

Nevezési határid ő:  2019.03.26. 

 

Nevezési díj:  Diákolimpián: 600 Ft/fő Tavasz Kupán 1300 Ft/fő 

Tavasz Kupán induló (FN 21B, 21Br, 21C, 40B, 50B, 60B, 70B kategóriák), éves MTFSZ 
versenyengedéllyel rendelkező versenyzők a nevezési díjból 300 Ft kedvezményt 
kapnak.  

 

Nevezés:   A m-i Diákolimpiára:  A nevezést valamennyi korcsoportban elektronikusan a Magyar 
Diáksport Szövetség honlapján kialakított nevezési rendszerben 

(https://nevezes.diakolimpia.hu/), kell intézni. 

A nevezés menete:  Minden indulót már a megyei forduló előtt be kell nevezni az MDSZ 
rendszerében. Az MDSZ rendszerébe csak a testnevelő nevezhet, kérjük a 
klubvezetőket, hogy időben vegyék fel a kapcsolatot az iskolákkal. A nevezéseket 
kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el. 

Az MDSZ rendszerében azokat az aranyjelvényes vagy válogatottság miatt selejtező 
nélkül bejutó versenyzőket is be kell nevezni, akik nem indulnak a megyei döntőn! Az 
országos diákolimpiára a nevezés az ENTRY-ben is történik. A megyei diákolimpia 
rendezője megküldi az eredményeket az országos döntő rendezőjének, de ettől 
függetlenül a kluboknak be kell nevezniük az összes induló versenyzőjüket (a megyei 
döntőből bejutottakat és az egyből a döntőben indulókat is).  

A Tavasz Kupára  az ENTRY-n keresztül, vagy a deneszoli@t-online.hu címen lehet. 



Kategóriák: 

II. korcsoport 2008 és később születettek (szalagozással segített) 

III. korcsoport 2006 - 2007  

IV. korcsoport 2004 - 2005  

V. korcsoport 2002 - 2003  

VI. korcsoport 1999 – 2001-ben születettek  

A VI. korcsoportba nevezhetők túlkoros, nappali tagozatos tanulók. 

Mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat. 

 

Kísérőverseny Tavasz Kupa néven az alábbi kategóriákkal:   
FN 21B, 21Br, 21C, 40B, 50B, 60B, 70B, Nyílt Kezdő  

 

Jelentkezés:    2019. 04. 06. 9:00 – 10:30 a versenyközpontban. 

 

"0" id ő:   11:00 

 

Eredményhirdetés:   15:00  

 

Díjazás:    A diákolimpián a megyék külön-külön kerülnek értékelésre. 

   A dobogósok és a Tavasz Kupa 1-3. helyezettjei érmet kapnak. 

 

Továbbjutás:   Minden korcsoportból nemenként és megyénként 5-5 Az aranyjelvényesek közvetlenül 
nevezhetők az Országos Diákolimpiára. Ha a megyein elindulnak, a továbbjutó létszámba 
nem számítanak bele. 

Az MTFSZ elnökség döntése értelmében a megyei döntővel egy időben rendezett 
CEYOC-on a magyar színekben induló válogatott (de nem aranyjelvényes) versenyzők 
egyből a döntőbe nevezhetők. 

Az Országos Tájfutó Diákolimpia 2019.05.18-19-én, Tatabányán kerül megrendezésre 
(lásd: www.mdsz.hu, https://ttt-tata.hu/dol2019/), a kiírás már megjelent. 

 

Egyéb tudnivalók: A versenyen SI elektronikus pontérintő rendszert használjuk. 

    A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
    Az időben nevezett szakosztályoknak versenyértesítőt küldünk. 
    A versennyel egy időben és helyszínen kerül megrendezésre a MEFOB. 

   
Támogatók:  Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 

 

Rendezőség 


