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BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI 

DIÁKOLIMPIA 
VALAMINT  

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI AMATŐR DIÁKOLIMPIA 

 

KIÍRÁS     II. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT 

IDŐPONT, HELYSZÍN  2015.04.25 Szombat 

Farkas-erdő - Káposztásmegyer. (Budapest, Újpest) 

RENDEZŐ  Babits Mihály Gimnázium DSE Tájfutó Szakosztálya (BMG) 

A verseny fővédnöke: Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere 

MEGHATÁROZÁS  Egynapos, egyfordulós, regionális rangsoroló, nappali, középtávú egyéni tájfutó 

verseny 

VERSENYKÖZPONT  Babits Mihály Gimnázium 

1047 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18. 

VERSENYBÍRÓSÁG  Elnök: Antal István 

Pályakitűző: Kovács Róbert 

Ellenőrzőbíró: Hegedűs Ábel 

IDŐMÉRÉS  A verseny SPORTident (továbbiakban: Si) elektronikus pontérintési rendszerrel 

kerül lebonyolításra. Szórócédulákat nem alkalmazunk. Si chip-ek a nevezéskor 

igényelhetők: Nem igazolt versenyzőktől letétet kérünk (arcképes igazolvány 

vagy 10.000 Ft készpénz).  

TEREP  Városszéli erdő, elhanyagolható szintekkel, sűrű úthálózattal, több helyen futást 

nehezítő aljnövényzettel, illetve lakótelepi környezet. A versenyen zárt 

futóruházat viselése ajánlott. 
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TÉRKÉP  1:5000 méretarányban, 2 méteres szintvonalközzel, ISSOM szabvány szerint, 

2015-ben helyesbítve. 

HELYESBÍTŐK  Térképkészítő: Hegedűs Ábel – 2004, helyesbítés: Kovács Róbert 2015 

KORCSOPORTOK 

PÁLYAADATOK 

 Külön budapesti és Pest megyei F (férfi/fiú), és N (női/leány) II., III., IV., V., VI. 

korcsoport (kcs): 

II. kcs.  2004-ben vagy később születettek – F/N 1,7/2,2km 7ep 

III. kcs.  2002-2003-ban születettek – N 2,6km 14ep, F 3,0km 16ep 

IV. kcs.  2000-2001-ben születettek – N 3,5km 18ep, F 4,0km 18ep 

V. kcs.  1998-1999-ben születettek – N 4,0km 18ep, F 5,1 24ep 

VI. kcs.  1995-1997-ben születettek – N 4,0km 18ep, F 5,1 24ep 

Mindenki csak a saját korcsoportjában versenyezhet, „Felversenyzés” nem 

lehetséges.  

TOVÁBBJUTÓK  Kategóriánként Budapestről az első 10, Pest megyéből az első 5 helyezett 

nevezhető az országos döntőre, melynek időpontja: 2015. 05. 16-17. 

NEVEZÉS  Az info@bmgo.hu email címen, melyet visszaigazolunk (amennyiben a 

visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, kérjük a nevezést újra elküldeni). 

Fizetési mód: a helyszínen készpénzzel. 

Az nevezésnél kérjük megadni:  

 Név 

 Születési idő 

 Iskola neve, címe 

 Si chip száma (ha van) 

Amennyiben a tanuló valamelyik tájfutó sportegyesület tagja, abban az esetben 

kérjük megadni továbbá: 

 Egyesület neve 

 Versenyző MTFSZ szerinti nyilvántartási száma  

Az Si chip bérlési igényt kérjük a nevezéskor az emailben jelezni! 

A nevezés minden versenyszám esetén, fizetési kötelezettséggel jár. 

KÖLTSÉGEK  A Budapesti Diákolimpia nevezése díjmentes 

A Pest megyei Diákolimpia nevezési díja: 600 Ft 

Az Si Chip bérlete minden korcsoportnál díjmentes. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ  2015.04.20.  – Helyszíni nevezést nem tervezünk. 

mailto:info@bmgo.hu
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SORSOLÁS  2015.04.21. 

TERVEZETT „0” IDŐ  10 óra 

DÍJAZÁS   Az 1-3. helyezettek érem, oklevél és tárgyjutalom (Az első helyezett 

10 000 Ft, a második-harmadik helyezettek 5 000 - 5 000 Ft értékű 

CEWE fotókönyv kedvezménykupon) díjazásban részesülnek. 

 Minden induló 25%-os CEWE fotókönyv kedvezménykupont kap a 

jelentkezéskor 

BUDAPESTI ÉS PEST 

MEGYEI AMATŐR 

DIÁKOLIMPIA 

 A Diákolimpiával egyidejűleg összevontan kerül megrendezésre a Budapesti és 

Pest megyei Amatőr Tájfutó Diákolimpia. A versenyen részt vehetnek budapesti 

és Pest megyei általános- és középiskolák nappali tagozatos tanulói, akik 2014-

ben nem szereztek MTFSZ szerinti minősítést. 

Kategóriák: 

 általános iskolás - alsó tagozatos fiú, lány 

 általános iskolás - felső tagozatos fiú, lány 

 középiskolás (9–12. osztályos) fiú, lány 

Nevezés: Email-ben az info@bmgo.hu címre (amennyiben a visszaigazolás 48 

órán belül nem történik meg, kérjük a nevezést újra elküldeni) a név, iskola és 

kategória megadásával 2015. április 21-ig, ill. a helyszínen 11 óráig 

folyamatosan. 

A 2015. április 21-ig beérkezett nevezések digitális ofszet, laminált (időjárásálló) 

térképpel futhatnak. A helyszíni nevezések térképei normál papírra, 

lézernyomtatóval lesznek elkészítve, melyhez irattartót korlátozott 

mennyiségben tudunk biztosítani. 

Nevezési díj: a verseny minden kategóriában díjmentes 

MEGKÖZELÍTÉS  Tömegközlekedéssel: 

 busz: 20E, 296, 126 

 metró: M3 Újpest Központig, onnan 220-as busszal az Erdősor utcáig 

A 14-es villamos felújítási munkák miatt nem, vagy csak korlátozottan közlekedik 

Gépkocsival érkezőknek díjmentes parkolás közvetlenül az iskola melletti 

utcákban. 

TOVÁBBI 

TUDNIVALÓK 

 Pontmegnevezés a térképekre nyomtatva, pótszimbólt a rajtban biztosítunk 

(széles cellux, olló lesz). 

A befutó versenyzők a célban frissítőt kapnak. 

A célban minden elindult versenyző köteles jelentkezni. 

mailto:info@bmgo.hu
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A pályák (vagy a szalagozás a rajtba) keresztezhetnek olyan utakat, ahol 

gépjármű forgalom lehetséges. Itt fokozottan figyeljetek! A KRESZ szabályait 

mindenki köteles megtartani! 

Kérjük, fokozottan ügyeljetek a környezetre, és ne szemeteljetek! 

A versenyzők nincsenek biztosítva a szervezők által. A versenyen mindenki saját 

felelősségére indul. 

A verseny területén és a versenyközpontban nyílt láng használata, a dohányzás, 

valamint az alkoholfogyasztás tilos. 

A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült 

képek, videofelvételek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában – 

nyomtatott és elektronikus sajtóban, ezen belül az interneten is közzétehetők. 

A versenyközpontban árusítani csak rendezőségi hozzájárulással lehet. 

TOVÁBBI 

INFORMÁCIÓK 

 email: info@bmgo.hu 

telefon: Antal István: +36 20-7738947 

 Kovács Róbert: +36 30-9676334 

web: http://www.bmgo.hu/ 

KÍSÉRŐVERSENY  A Diákolimpia napján, azzal azonos terepen kísérőversenyt rendezünk. Bővebb 

információk az MTFSZ versenynaptárban és a bmgo.hu weboldalon. 

TÁMOGATÓK  Ábel Térképészeti Kft. 

Babits Mihály Gimnázium DSE 

Budapesti Diáksport Szövetség 

Budapesti Tájfutó Szövetség 

CEWE Magyarország Kft. 

Magnetic Kft. 

Silvanus SE 

Újpest Önkormányzata 

Továbbá:  

Lelkes tájfutók, szülők, diákok, akiknek ezúton is köszönjük odaadó 

munkájukat! 

EREDMÉNYES ÉS JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 

                            

mailto:info@bmgo.hu
http://www.bmgo.hu/

