2021/2022. TANÉVI
VERSENYKIÍRÁS

1

2021/2022. TANÉVI
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Tájékozódási Futó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ)
közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség (a továbbiakban MTFSZ) rendezi meg.
1. A verseny célja
•
•
•
•
•

A tájékozódási futó sport megismertetése és népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai
körében.
Lehetőséget nyújtani arra, hogy a tájékozódási futó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.
A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges
életmód népszerűsítése
A tanév „Magyarország Tájékozódási Futó Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során a
Diákolimpia országos döntő egyéni versenyszámában elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak
meghatározása.

2. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség
megbízásából a Tipo Tájfutó és Környezetvédő Egyesület.
3. A versenyek helyszínei, időpontjai
Megyei/budapesti versenyek:
A megyei/budapesti versenyek helyszínét, időpontját a megyei/budapesti versenyek kiírásai tartalmazzák.
Országos döntő:
Helyszín: Budapest
Időpont: 2022. május 14. (szombat) 11:00
Versenyszámok – rövidtáv:
Egyfordulós, rövidtávú, nappali, egyéni, országos rangsoroló verseny
Helyszín: Nagykovácsi
Időpont: 2022. május 15. (vasárnap) 10:00
Versenyszám – hosszútáv:
Egyfordulós, hosszútávú, nappali, egyéni, országos rangsoroló verseny
Versenybíróság:
Elnök
Titkár
Pályakitűzők
Ellenőrző bírók

Tóth Tamás
Miháczi Zoltán
Porgányi Márk, Tóth Eszter
Tokaji Mónika (rövidtáv); Peics Antal (hosszútáv)
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4. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok
II. korcsoport
III. korcsoport
IV. korcsoport
V. korcsoport
VI. korcsoport

2011-ben és később született tanulók,
2009-2010-ben született tanulók,
2007-2008-ban született tanulók,
2005-2006-ban született tanulók,
2002-2004-ben született tanulók.

Felversenyzés
A „felversenyzés” nem engedélyezett.
Korlátozás
Nincs
Résztvevők
Megyei/budapesti versenyek: A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig érvényes
nevezéssel rendelkeznek.
Országos döntő: Versenyszámonként a megyei döntők 60 %-a (felfelé kerekítve), de minimum a megyei döntő 1-6., míg
a budapesti döntő 1-10. helyezettjei jutnak tovább az országos döntőbe.
5. Meghívás
Az aranyjelvényes minősítésű versenyzők, amennyiben 2022. április 30-ig érvényes nevezéssel rendelkeznek, meghívásra
kerülnek az országos döntőre.
6. Versenyszámok
Egyéni versenyek a II., III., IV., V. és VI. korcsoportos fiú és lány versenyzők részére rövid- és hosszútávon.
7. A versenyek lebonyolítása
Nemenként és korcsoportonként rövidtávú és hosszútávú egyéni versenyek kerülnek megrendezésre.
A II. korcsoportosok részére a vasárnapi hosszútávon szalagozással segített pályán kerül megrendezésre a verseny.
Terep
Rövidtáv: városi park, ártéri erdők.
Hosszútáv: A Budai-hegységre jellemző terep kisebb-nagyobb völgyekkel szabdalt hegyoldalak. Elszórva találhatók sziklák és
sziklafalak, amik a futhatóságot nem nehezítik. A terep nagy része jól futható fehér erdő, helyenként 1-es zöld, de van néhány
3-as zöld rész is, amiket útvonalválasztás szempontjából figyelembe kell venni. Viszonylag sűrű úthálózattal rendelkezik.
Térkép
Rövidtáv

1:4000 / 1m, 2022-ben készült, ISSprOM 2019 jelkulccsal.

Hosszútáv

1:10000 / 5 m, 2021-2022-ben készült, ISOM 2017 jelkulccsal.

Tereptiltás
2022.01.01-től az alábbi területeken bármilyen tájfutó tevékenység csak a Versenyrendezőség előzetes engedélyével
lehetséges:
Budapest: Óbudai-sziget területén.
Nagykovácsi: a térképen szereplő területen.
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8. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A nevezést valamennyi korcsoportban elektronikus úton, az Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított nevezési
rendszerben kell megtenni.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezéseket kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanár készítheti el.
Felhívjuk figyelmüket, hogy azokat az aranyjelvényes versenyzőket is szükséges nevezni, akik nem indulnak a
megyei/budapesti döntőn.
Nevezési határidő:
A megyei/budapesti versenyek kiírása tartalmazza.
Aranyjelvényes versenyzők részére: 2022. április 30.(szombat)
Nevezési díj:
•

Országos döntő: 2200 Ft/fő/versenyszám

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen „7.
Nevezés” pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került nevezésre –,
az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerülhet.

A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 járványügyi készültség
időszakában – figyelembe véve a mindenkor aktuális jogszabályi korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi
rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken
résztvevők számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, illetve félbeszakítja.
A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó
károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható.
9. Költségek
A verseny rendezési költségeit a Verseny rendezője biztosítja. A részvételi költségek (szállás, étkezés, utazás stb.) a
résztvevőket terhelik.
10. Igazolások
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A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint.
11. Díjazás
Versenyszámonként az 1-3. helyezettek érem- és oklevéldíjazásban, az 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.
A legtöbb pontot elérő 1-3. helyezett iskola emléklap díjazásban részesül.
A győztesek versenyszámonként elnyerik a „Magyarország Tájékozódási Futó Diákolimpiai® Bajnoka” címet.
12. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések
Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az eseményt az alábbiak szerint lehet
látogatni:
Nézők:
A nézőtéren kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy tartózkodhat.
A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyi
igazolvány, jogosítvány) az eseményre való belépés során ellenőrzik.
A védettségi és személyi igazolvány nélkül néző nem léphet be az eseményre.
Maszkhasználat:
A maszk használata a versenyzők, a hivatalos kísérők, a nézők esetében javasolt a rendezvény teljes időtartalma alatt!
Kézfertőtlenítő:
Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve.
Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt.
Távolságtartás:
Az eseményen kérjük – lehetőség szerint – tartsanak egymástól 1,5-2 méteres távolságot
Az eseményen a fenti óvintézkedések betartása ellenőrzésre kerül. Kérjük szíves közreműködésüket, az intézkedések
betartásában.
A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések következtében jelen
óvintézkedések változhatnak. Az aktuális ajánlások miatt, kérjük elindulás előtt ellenőrizze a honlapon lévő legfrissebb változatot
(https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf).
13. Sportági rendelkezések
Eredményértékelés
A versenyen a SportIdent elektronikus pontérintő rendszert használjuk. Az érintésnélküli (Air+) mód mindkét nap be lesz
kapcsolva. A helyszínen hagyományos dugók 300 Ft/futam, érintésnélküli (SIAC) dugók 600 Ft/futam áron bérelhetők. A 2008ban és később született indulóknak a hagyományos SI bérlés díjmentes. Az egyéni futamokon elért eredmények alapján az 1–6.
helyezett diákok iskolái pontokat szereznek az alábbiak szerint: 10–5–4–3–2–1. A csapatértékelés győztese a legtöbb pontot
elérő iskola. Holtverseny esetén a több rajthoz állás dönt.
Szállás:
Tornateremben 1200 Ft/fő/éj, kollégiumi vagy hasonló közösségi szállás 3000 Ft/fő/éj, a végleges szállásinformációkat az MTFSZ
Adatbankban („Lásd a További Információknál”) tesszük közzé.
A versenyen az MDSZ versenyszabályai és az MTFSZ „2022. évi bajnoki rendszer” szabályzatának a rendelkezései érvényesek.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A versenyt rossz időjárási körülmények között is megrendezzük. A verseny
helyszínén kereskedelmi tevékenység csak a rendezőség beleegyezésével történhet.
Minden olyan kérdésben, amelyről jelen versenykiírás nem rendelkezik, a Diákolimpia Versenyszabályzata, valamint a Magyar
Tájékozódási Futó Szövetség hatályos szabályai az irányadóak.
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További információk
Honlap: http://mtfsz.hu/
Versenyinformációk: http://adatbank.mtfsz.hu/esemeny/show/esemeny_id/7699
Kontaktszemély:
Név: Miháczi Zoltán
E-mail cím: mihaczi.zoltan@tipotke.hu
Tel: +36-30/251-0724
Nevezéssel kapcsolatos információ:
Magyar Diáksport Szövetség Ügyfélszolgálata
+36-80/402-402
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