
2018. évi Budapesti 
és Pest megyei 

Diákolimpia 
és 

Sirály Kupa 
tájékozódási futóverseny kiírás 

A verseny célja: A Budapesti és Pest megyei Diákolimpiai Bajnoki címek eldöntése, 
az országos Diákolimpia döntőjébe feljutók meghatározása.  
Felnőtt kísérők és szenior korú tájfutók részére regionális rangsoroló verseny 
biztosítása.  
A tájfutás népszerűsítése.  
 
Figyelem: A Budapesti (Megyei) Diákolimpiákon csak az a versenyző indulhat, 
akit a testnevelő tanára a versenyt megelőzően a MDSZ 
(https://nevezes.diakolimpia.hu/), rendszerben rögzített. Fontos, hogy az 
Országos Diákolimpiára selejtező nélkül feljutó (aranyjelvényes) versenyzőket 
ugyanúgy a Megyei forduló előtt be kell vinni a rendszerbe. 
 
A verseny meghatározása: egyéni, nappali, egyfordulós, regionális rangsoroló 
tájfutóverseny  
 
A verseny támogatói: Budapesti Diáksport Szövetség (BDSZ), Budapesti Tájfutók 
Szövetsége (BTFSZ), Városgazda XXI. kerület Nonprofit Zrt., Sirályok 
Sportegyesület  
 
A verseny védnöke: Sárfalvi Péter, Utánpótlás-nevelésért felelős helyettes 
államtitkár 
 
A verseny időpontja: 2018. április 22. (vasárnap) 
A verseny helyszíne: Csepel-Erdősor (Új térképpel) 
A verseny rendezője: Sirályok Sport Egyesület Tájékozódási Futó Szakosztálya 
 
A versenybíróság összetétele: 
Elnök:  Kovács Zoltán 
Titkár:  Vékonyné Árva Katalin 
Pályakitűző:  Vékony Andor 
Ellenőrzőbíró:  Peics Aladár 

Rajt:   Vékony Andor 
Cél:   Hegedűs Béla 

             SI:  Riczel Zsuzsanna 

 
Diákolimpia kategóriák:  
 

 FN II.  kcs. 2007-ban vagy később születettek,  

 FN III. kcs. 2005-2006-ben születettek, 

 FN IV. kcs. 2003-2004-ban születettek, 

 FN V.  kcs. 2001-2002-ben születettek, 

 FN VI. kcs. 2000-ben vagy előtte született középiskolai tanulók részére 

A városi verseny miatt a F/N II. korcsoport pályái nem szalagozottak. 

https://nevezes.diakolimpia.hu/


Mindenki csak a saját korcsoportjában versenyezhet, „felversenyzés” nem 
lehetséges. Korcsoportonként Budapestről az első 10, Pest megyéből az első 5 
helyezett jut be az országos döntőbe.  

Sirály Kupa kategóriák: FN 21B, 40, 50, 60, 70, Nyílt kezdő, Nyílt hosszú.  

Nevezési információk a kiírás végén találhatóak. 

Nevezési határidő: 2018. április 16. hétfő.  

A Sirály Kupára pótdíj ellenében határidő után és a helyszínen is elfogadunk 
nevezéseket.  

Költségek: 

 határidőig határidő után** de 04. 20 előtt 

Budapesti diákolimpia 0 azaz nulla Ft* 1000 Ft 

Pest megyei diákolimpia 600 Ft 1000 Ft 

   

  határidő után és a helyszínen 

Sirály kupa 800 Ft 1000 Ft 

*A MDSZ rendszerében határidőre (április 16-ig) rögzített budapesti iskolákban 
tanuló diákok nevezési díját a Szövetség átvállalja. 

**Mivel a Diákolimpián indulás feltétele hogy a jelentkező testnevelője előzőleg 
regisztrálja a versenyzőt az MDSZ rendszerében, (lásd később) így helyszíni 
nevezés a Diákolimpiára nem lehetséges 

Időmérés: SPORTident rendszerrel.  

Dugóka bérlés a diákolimpiai kategóriákban ingyenes, a Sirály Kupa kategóriáiban 
(életkortól függetlenül) 300 Ft/fő.  

Díjazás: a diákolimpiai kategóriákban érem, ill. oklevél.  

A Sirály Kupát nem díjazzuk.  

Terep: jól futható városi park, lakótelep és erdő.  

Térkép: 1:4000 méretarányú, 2018-ben készült az ISSOM2007 előírásai szerint.  

Pályák, távok: városi verseny, a kategóriák többségében kb. 15 perces győztes 
idővel.  

További tudnivalók: 

• A kiírás megjelenésétől számítva Csepelen nem végezhető tájfutó tevékenység!  
• A versenyzők nincsenek biztosítva a szervezők által. A versenyen mindenki saját 
felelősségére indul.  
• 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 közzé tehetők.  



 

Nevezési információk 

 
A 2017/2018-as tanévben a Magyar Diáksport Szövetség új, központi 
nevezőrendszert vezetett be (https://nevezes.diakolimpia.hu/), melynek használata 
minden diákolimpiai sportágnak (így tájfutásnak is) kötelező már a városi fordulóktól 
kezdődően. A versenyekre a diákokat kizárólag a testnevelő tanár nevezheti be. 
A rendszer egyelőre nem alkalmas a speciális sportági adatok (SI szám, 
nyilvántartási szám) rögzítésére. Ezért: 

 Minden indulót már a megyei forduló, * (Budapesti Diákolimpia április 22) előtt 
be kell nevezni az MDSZ rendszerében létrehozott központi (tehát nem 
megyei bontású) eseményre. 

 Már a megyei forduló* előtt be kell nevezni azokat az aranyjelvényes 
versenyzőket is, akik a megyei fordulón nem vesznek részt! 

 A megyei fordulók* rendezőinek ajánlott az MDSZ rendszerrel párhuzamosan 
az Entry használata is, a dugókaszámok és nyilvántartási számok 
begyűjtése, valamint a listák könnyebb egyeztethetősége miatt. Az Elnökség 
döntése alapján az MTFSZ ingyenesen biztosítja az Entry-t a 
megyei diákolimpiák* rendezőinek.  

 Az országos diákolimpia előtt az MDSZ rendszerében nincs teendő, hiszen 
minden induló (nem csak a továbbjutók) bekerültek már a megyei fordulók 
előtt. 

 Az országos diákolimpiára a nevezés az eddig megszokott módon az Entry-
ben történik. 

 Nevezési eltérések esetén mind a megyei, mind az országos verseny 
esetén az MDSZ rendszerében szereplő adatok az irányadók, aki ott 
nem szerepel, nem indulhat a versenyen! 

Az új rendszer plusz feladatokat állít leginkább az edzők, klubvezetők és a megyei 
fordulók rendezői elé. Mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az iskolákkal, mivel 
az MDSZ rendszerében csak nekik van jogosultságuk nevezni. A testnevelők 
szeptember óta használják a rendszert minden diákolimpiai eseményen (városi 
szinten is). A kényszerű kapcsolatfelvétel előnyt is jelenthet, hiszen így 
mindenképpen tudnak a versenyről az iskolában. 
 
Kérjük, hogy időben vegyétek fel a kapcsolatot az iskolákkal! 
 
Az MDSZ felé a kapcsolattartó Petrócki Ádám akihez bármilyen kérdéssel lehet 
fordulni (adam.futas@gmail.com).  

 

 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
mailto:adam.futas@gmail.com

