
   
 

 

Diák Teremtájfutó Budapest Bajnokság 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Időpont: 2023. január 22. vasárnap 9:30 
 

Rendező: a BTFSZ megbízásából a Tabáni Spartacus SKE 
 

Helyszín: Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola (Törökugrató u. 15.) 
 

Megközelítés: 139-es, 108-as, vagy 8E autóbusszal 
 

Versenyközpont: az iskola tornaterme 

Nevezés: Előzetesen e-mailben a sulekabel@gmail.com címre január 20. péntek 
éjfélig a név, iskola (egyesület) és korcsoport megadásával vagy a 
helyszínen. 

Jelentkezés: 8:30-tól 

„0” idő: 9:30-kor 

Pontérintés: A verseny a SPORTident rendszerrel lesz megrendezve, a pontokon 
felfordított vödörre erősített SI-doboz lesz. Minden résztvevőnek 
ingyenesen biztosítunk időmérő chipet. 

Térkép: A5-ös méretű. 

Kategóriák: Lány és fiú: alsós, felsős, középiskolás; valamint nyílt. 
 

Részvételi díj: Ingyenes 

Eredményhirdetés:  12:00 körül 
 

Díjazás:  A kategóriák első 3 helyezettje tárgyjutalmat kap, 1-6. helyezettje 
oklevéldíjazásban részesül. A nyílt kategóriát nem díjazzuk. 

Öltözés: Az iskola tornatermének öltözőiben. Csak váltócipőben lehet belépni a 
tornaterembe. 

Egyéb: A verseny támogatói: 

 BTFSZ, Főváros, BSU, Budapesti Diáksport Szövetség 

 
A verseny lebonyolítása: 
Mivel ez a sportág nem gyakorolható mindenki által, így lehetőséget biztosítunk annak 
kipróbálására a versenyt megelőzően 8:30-tól 9:30-ig. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek a verseny 
előtt több pályát is teljesíthetnek, hogy kipróbálják a térképpel való tájékozódást tornatermi 
körülmények között. A bemelegítő futamok után minden kategória résztvevőinek nemenként 4 
különböző döntő pályát kell futniuk, ezek összeredménye adja a végeredményt. 

 



 
A tornatermi tájfutás rövid leírása: a gyerekek kapnak egy térképet (lásd kép), amin 
különböző objektumok mellett (pad, zsámoly stb.) egy felfordított vödörre helyeztünk egy kis 
piros dobozt. Ebbe a dobozba kell bedugni a versenyző ujjára erősített chipet. A pontok be 
vannak számozva és össze vannak kötve, így egy pályát alkotnak a térképen. Ezt a pályát 
követve kell a gyerekeknek futni a rajttól (háromszög) a célig (dupla karika), s közben a 
sorszám melletti kóddal ellátott pontot érinteni az időmérő chippel. 

 
 

Mintatérkép: 

 
 
 

Amennyiben valaki rossz sorrendben fog pontot, de utána korrigál, nem történik kizárás, mint 
ahogy akkor sem, ha valaki plusz pontokat érint. Ha valaki azonban kihagy egy pontot, és azt a 
későbbiekben sem érinti, úgy 30 mp-et hozzáadunk az eredményéhez. Két pont kihagyása 
esetén 1 percet. Három, vagy annál több pont kihagyása már sajnos a versenyből való kizárást 
vonja maga után. 

 
 

További információ 
Gyalog Zoltán, 0670/2298-132 
zoligyalog@gmail.com 

 

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők! 


