TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS (TÁJFUTÁS)
MIT IS JELENT A TÁJFUTÁS?
Szellemi és fizikai feladatot kell egyszerre megoldani. A
versenyzők egy számukra ismeretlen versenypályán haladnak
végig, amely a természetben, erdőben, parkban vezet. A
térképen megjelölt ellenőrzőpontokat (narancssárga-fehér
bója) meghatározott sorrendben kell a terepen megkeresni és
minél rövidebb idő alatt célbaérni. Az útvonalat a versenyző
a pontok között maga választja meg. A tájfutás két alapvető
eszköze a tájoló és a térkép. Ez utóbbi speciális jelkulccsal és
méretarányban, nagy részletességgel ábrázolja a valóságot.
LENKEI ZSOLT A BEFUTÓN
(FOTÓ: KOVALCSIK ISTVÁN)
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TUDTAD?
A tájfutás skandináv eredetű sportág, az északi
országokban sok helyen a tornaórák tananyagának
részét képezi.
Magyarországnak 2 világbajnok tájfutója is van: Monspart
Sarolta 1972-ben nyert VB-t megtörve a skandinávok
hegemóniáját, majd Oláh Katalin 1991-ben. Neki 1995-ben
sikerült dupláznia is!
OLÁH KATALIN KÉTSZERES VILÁGBAJNOKUNK AZ ELLENŐRZŐPONTNÁL
(FOTÓ: NEMESHÁZI LÁSZLÓ)

TÁJFUTÁS MINDENKINEK!
A tájfutásban az élsport és a családi szabadidősport ideálisan ötvöződik. A 10 éves
gyermekektől akár a 90 éves szeniorokig mindenki megtalálja a maga kategóriáját,
ellenfeleit. Az egyes korcsoportokon belüli fokozatok – Elit, A, B, C – pedig a feladat
fizikai és technikai nehézségében különböznek egymástól, kezdők és gyakorlottak
számára más-más kihívást jelentve. Mozgáskorlátozottak számára is létezik ma
már külön szakág, a Trail-O, amelyben évente világbajnokságot is rendeznek.
A Trail-O versenyek a szabadban, általában egy
erdőben vagy parkban kerülnek megrendezésre, ahol
a résztvevők tájékozódási feladatok végrehajtása
közben egy nem túl hosszú (2-3 kilométeres)
távot teljesítenek. Ez a versenyforma ajánlható
mindenkinek, aki tájékozódási képességét szeretné
fejleszteni, szívesen tölti idejét a szabadban, és
kedveli a kihívásokat – akár mozgáskorlátozott,
akár nem.
TRAIL-O VERSENYZŐK A PÁLYÁN
(FOTÓ: NEMESHÁZI LÁSZLÓ)
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NEMCSAK FUTVA:
TÁJBRINGA ÉS SÍTÁJFUTÁS
Az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek
örvendenek a tájékozódási sportok egyéb formái is. A
tájbringa egy igazán fiatalos és dinamikusan fejlődő
szakág, hiszen biciklizni szinte mindenki tud és szeret.
Azok számára is elérhetővé válik a tájékozódási sportok
élménye, akik futni nem annyira szeretnek, vagy valamilyen
okból (pl. sérülés) a futás nem ajánlott számukra. A
sítájfutás a téli időszakra biztosít egy remek sportolási
lehetőséget.
BRINGÁN ÉS SÍFUTÓLÉCEN AZ ELLENŐRZŐPONTNÁL
(FOTÓ: MAROSFFY DÁNIEL)

MOBILOS TÁJFUTÁS
Igazi 21. századi sportág, egy magyar világújdonság. Két fő
alkot egy csapatot: a navigátor és a futó. A navigátornál van
a térkép a berajzolt pályával, míg a futónál csak egy tájoló. A
navigátornak a célból kell végigirányítania a kijelölt pályán a futót
mobiltelefonon keresztül adott utasításaival. A két versenyző
egymásrautaltsága kicsit hasonlít a rally futamokon megismert
vezető-navigátor közötti bizalmi kapcsolatra. Egy nagyon
izgalmas interaktív játék jön létre, amelynek mozgatóeleme az
egyértelmű és gyors kommunikáció.

NAVIGÁTOR AKCIÓBAN
(FOTÓ: EBINGER MÓNIKA)

MIKROSPRINT
A mikrosprint tökéletes arra, hogy a tájfutás alapelemeit, lényegét megismerjék az
érdeklődők. A verseny igen kis területen zajlik, a térkép nagyon részletgazdag. A
pálya minden különösebb előismeret nélkül teljesíthető és nem lehet eltévedni sem,
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Ahol megtalálsz bennünket:
Magyar Tájékozódási Futó Szövetség:
www.mtfsz.hu
(innen a sportágról, eseményekről minden szükséges tudnivaló elérhető),
iroda@mtfsz.hu, iroda: 06-1-460-6801
Tájbringa:
www.mtbo.hu, info@mtbo.hu
Sítájfutás:
www.astrois.hu/skio,
további információ Szivák Ildikótól: ildiko.szivak@gmail.com, 06-70-547-2966
Trail-O:
levelezési lista: orienteering.hu/mailman/listinfo/trailo,
további információ Bíró Fruzsinától: fru@mikronet.hu, 06-70-223-4419
Mobile-O:
Mobile-O, www.mtfsz.hu,
további információ Szlávik Zoltántól: z.szlavik@gmail.com
Mikrosprint:
www.mtfsz.hu,
további információ Goldmann Róberttől: grobi@nograd.net
Magyar nyelvű tájfutó magazin:
Tájoló címmel, rendelési információ Schell Antal főszerkesztőtől: tajolo1@t-online.hu
További hasznos linkek:
Tájfutók, lazarus.elte.hu/tajfutas,
www.tajfutas.lap.hu
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