Versenykiírás
Budapesti és Pest megyei diákolimpia,
Budapesti amatőr („B” csoportos)
diákolimpia
2014. április 26.
Meghatározás:

egynapos, regionális rangsoroló, nappali, hosszabbított rövid távú egyéni tájfutó
verseny.

Rendező:

A BTFSZ megbízásából a Hegyvidék SE MOM tájfutó szakosztálya.

Versenybíróság:

Elnök: Borosznoki László
Pályakitűző: Jenes Soma
Ellenőrzőbíró: Vajda Zsolt

Helyszín:

Széchenyi-hegy, Rege park

Versenyközpont: Budapest XII. ker., Hegyhát út, Gennaro Verolino Iskola és Gyermekotthon
Megközelítés:

személygépkocsival, illetve a 21, 21A-es autóbusszal a Fülemile úti megállóig,
onnan a Hegyhát úton 400 m vagy a fogaskerekű Széchenyi-hegyi végállomásától
Rege út – Ordas út – Hegyhát út útvonalon 600 m.

Terep:

Park, illetve bokros, ligetes terület, kevés szinttel.

Térkép:

1:3000 / 2 m méretarányú, 2014-ben helyesbített, részben új térkép.

Résztvevők:

budapesti és Pest megyei általános- és középiskolák nappali tagozatos tanulói

Kategóriák:

Külön budapesti és Pest megyei F (férfi/fiú) és N (női/leány) II., III., IV., V., VI.
korcsoport:
II. kcs.
2003-ban vagy később születettek
III. kcs.
2001–2002-ben születettek
IV. kcs.
1999–2000-ben születettek
V. kcs.
1997–98-ban születettek
VI. kcs.
1996-ban vagy korábban születettek
Mindenki csak a saját korcsoportjába nevezhet.
Mivel a II. korcsoportú kategóriák pályái döntően parkban vezetnek, segítő sárga
szalagozást nem alkalmazunk!

Továbbjutók:

Kategóriánként Budapestről az első 10, Pest megyéből az első 5 helyezett
nevezhető az országos döntőre, melynek időpontja: 2014. május 24-25.

Nevezés:

ENTRY-vel vagy e-mailben, levélben a kategória, név, rajtengedélyszám (ha
van), SI-szám megadásával. Ugyancsak a nevezéskor kérjük megadni a tanuló
iskolájának nevét (ENTRY használata esetén a megjegyzés rovatban). Email-es
nevezésben is kérjük, ne felejtsék el beírni, hogy budapesti vagy Pest megyei
versenyzőről van szó!

Cím:

Borosznoki László, 1126 Bp., Hollósy S. u. 20.; e-mail: nevezes@mom-o.hu

Nevezési határidő: 2014. április 20., vasárnap
Nevezési díj:

A Budapesti diákolimpián nincs, a részvételt a Budapesti Diáksport Szövetség
támogatja. Pest megyeieknek 500 Ft/fő.

Sorsolás:

2014. április 23.

Tervezett „0”-idő: 10 óra

SPORTident:

A versenyt az SI rendszerrel bonyolítjuk le.

Díjazás:

Az 1–3. helyezettek éremdíjazásban, az 1–6. helyezettek oklevélben részesülnek.

Budapesti amatőr („B” csoportos) diákolimpia:
A Budapesti diákolimpiával együtt rendezzük meg a Budapesti amatőr tájfutó
diákolimpiát. A versenyen részt vehetnek a budapesti általános- és középiskolák
nappali tagozatos tanulói, akik 2013-ban nem szereztek minősítést.
Kategóriák: általános iskolás (3–8. osztályos) fiú, lány, középiskolás (9–12.
osztályos) fiú, lány.
Nevezés: email-ben a nevezes@mom-o.hu címre a név, iskola és kategória
megadásával, ill. a helyszínen reggel 9 óráig. A részvétel ingyenes.
Egyéb:
§

§

§
§
§
§
§

A versenyre való utazáshoz az iskolák a tömegközlekedés költségeit
megigényelhetik, és elszámolhatják a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnál.
A verseny része egy 3 fordulóból álló budapesti diák csapatversenynek,
amelyről külön kiírás készül. Bővebb információ: Szeredai László, (1) 3837077.
Parkolni a környező utcákon lehet a KRESZ előírásait betartva.
A versenyközpontban öltözési lehetőséget biztosítunk.
További információk: http://www.mom-o.hu, e-mail: bossy2@t-online.hu
A verseny napján a diákolimpiával azonos helyszínen rendezzük a Hegyvidék
kupa regionális rangsoroló versenyt.
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.

Budapest, 2014. április 7.

