
 
 
 

 
 

 
 

TÜDŐLEBENY 
 

Népszerűsítő tájékozódási futóverseny, egyúttal Győr-Moson-Sopron megyei diákolimpia 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
Időpont: 2018. április 22., vasárnap 

Helyszín: Lébény, sportpálya 

A verseny célja: a sportág népszerűsítése és továbbjutási lehetőség biztosítása az országos diákolimpiára 

Versenyforma: egyfordulós, nappali, nem-rangsoroló városi tájfutó verseny 

Rendező: Lébény Város Önkormányzata és a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 

Versenybíróság:  
Védnök: Kovács Gábor, Lébény város polgármestere 
Térkép: Weibl Zoltán  
Pályakitűző, titkár: Scultéty Márton 
SPORTident: Kovács Balázs  

Terep: város és erdő vegyesen. Korábbi térkép itt megtekinthető. 

Pályák (légvonaltáv): 
FEKETE ~ 5 km  
PIROS ~ 4 km  
KÉK ~ 3 km  
ZÖLD ~ 2 km 
mini-tájfutás („mátrix” pálya) a sportpályán már óvodás kortól 
Szalagos pálya nem lesz (a zöld sem az)! 
Mindegyik pályát lehetőség lesz kerékpárral is teljesíteni, amit az eredménylistákban külön kezelünk, de 
nem díjazunk. Elképzelhető, hogy egyes ellenőrzőpontok közelében le kell szállni a kerékpárról, és csak 
gyalog közelíthetők meg. A kerékpáros teljesítőket a balesetek megelőzése érdekében csak azután 
indítjuk, hogy a futóverseny lezajlott. Számukra a készlet erejéig tudunk térképtartót is biztosítani. 

Időrend: 
9:30-12:00 jelentkezés, ill. helyszíni nevezés 
10:00-13:00 mini tájfutás (mátrix pálya) 
10:45-11:30 rajtolás a tájfutó versenyen 
12:00-12:30  kerékpáros teljesítők rajtolása 
12:30-tól ebéd 
Kb. 13:00 eredményhirdetés 

Kategóriák: A diákolimpián a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) korcsoport-beosztása szerint, F/N 
II-től VI-os korcsoportig. A többi induló kortól és nemtől függetlenül bármelyik pályára nevezhet, de 
alább közzéteszünk egy javasolt beosztást, és a díjazással is ehhez igazodunk. A pályák teljesíthetők 
csapatban is, az alábbiak szerint: 
CS1: min. egy-egy gyermek és felnőtt tagja van 
CS2: csak gyerekekből álló csapat 

http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/17850/tipus/render


Nevezés: 
• a megyei diákolimpiára a testnevelő tanárokon keresztül az MDSZ nevezőrendszerében. 
• felnőttek és a diákolimpián nem induló gyerekek számára ezen űrlap kitöltésével, vagy emailben a 

scultety@freemail.hu címen. 
A csapatversenyben kérjük, hogy mindenki adjon meg csapatnevet (pl. Gyárvárosi-1.) Kérjük a csapat 
létszámát és a csapattagok neveit is megadni!  

Nevezési díj: nincs, Lébény Város Önkormányzata támogatásának köszönhetően. A verseny végén 
minden résztvevőt vendégül látunk egy tál melegételre is. 

Nevezési határidő: 2018. április 18. éjfél. A határidő után rajtlistát készítünk. Lehetőség lesz később és a 
helyszínen is nevezni, de csak az üres helyekre (a maradék térképek erejéig), és a később nevezőknek az 
ebéd sem garantált. 

(Javasolt) pályabeosztás: 
F/N II-es és III-as korcsoport, gyerekek 13 éves korig: ZÖLD  
F/N IV-es korcsoport, 14-15 éves gyerekek: KÉK 
F/N V-ös korcsoport, 16-17 éves gyerekek: PIROS 
Lány VI-os korcsoport, 18-19 évesek: PIROS 
Fiú VI-os korcsoport, 18-19 évesek: FEKETE 
Felnőtt (20-39 éves) nők: PIROS 
Felnőtt (20-39 éves) férfiak: FEKETE 
Szenior nők 40 éves kortól: KÉK 
Szenior férfiak 40 éves kortól: PIROS  
Felnőtt csapatok (CS1): KÉK  
Gyermek csapatok (CS2): ZÖLD  

Díjazás: Pályánként és nemenként történik, az első három érmet és tárgyjutalmat kap. 
• A zöld pályán a max. 13 éves gyerekeket díjazzuk, a kék, a piros és a fekete pályán viszont életkorra 

tekintet nélkül történik a díjazás. 
• Külön díjazzuk a csapatok első 3 helyezettjét is mindkét érintett kategóriában.  
• A megyei diákolimpia minden indulója a korcsoportbeli helyezését feltüntető oklevelet kap. 

Időmérés: A versenyt a SPORTident elektronikus pontérintési rendszerrel rendezzük. Akik saját 
dugókával rendelkeznek, kérjük nevezéskor annak sorszámát megadni! Akiknek nincs, azok számára 
ingyenesen biztosítunk, de a kapott dugókáért mindenki felelősséggel tartozik. Az elveszett dugóka árát 
(10.000 Ft) meg kell téríteni! Beérkezés és az eredmény kiolvasása után a kiosztott dugókákat le kell 
adni.  

Egyéb:  
• A versenyen mindenki saját felelősségére indul!  
• A pályák keresztezhetnek olyan utakat, ahol gépjármű forgalom lehetséges. Itt fokozottan kérjük 

figyelni! A KRESZ szabályait mindenki köteles betartani!  
• Mindenki ügyeljen a környezetére és ne szemeteljen! 
• Az országos diákolimpiára korcsoportonként az első 5 helyezett jut tovább. A versenyre 2018. május 

26-27. között kerül sor Veszprémben. Bővebb információ ezen a linken érhető el.  
 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_oNikpe5tCdXJdiTgJQAgFttr0TxJNyDYXrJ1F7atWLuIg/viewform
mailto:scultety@freemail.hu

