
 
 

2016. évi Tavasz Kupa és  

Szabolcs-Sz-B. Megyei Diákolimpia  

Hajdú-Bihar Megyei Diákolimpia 

Tájékozódási futóverseny 

Kiírása 

 
 
 

Időpontja:  2016. április 16. (szombat) 

Helye:  Nyírtura-Libabokor – Golf pálya 

Rendezője:  Honvéd-Bottyán SE Tájékozódási Futó Szakosztálya 

Rendezőség: Elnök:  Karácsony Péter 
Titkár:  Márkus Tamás  
Pályakitűző: Hrenkó László 
Ellenőrzőbíró: Kovács András 

 

Versenyforma:  Nappali, egyéni, egyfordulós, középtávú, regionális rangsoroló  
verseny 

Kategóriák:  FN 12C, 15-18C, 14B, 16B, 18B, 21B, 35B, 45B, 55B, 65B, Nyílt 

Diákolimpia: fiú és leány II. III. IV. V. VI. korcsoportokban 
 
 II.  k.cs. 2005-ben és később született tanulók (szalagos) 
 III. k.cs. 2003-2004-ben született tanulók 
 IV. k.cs. 2001-2002-ben született tanulók 
 V.  k.cs. 1999-2000-ben született tanulók 
 VI. k.cs. 1998-ban és előtte született tanulók 
 

A Tavasz Kupán kevés nevez ő esetén kategória összevonást alkalmazunk! 

 

Térkép: 1 : 10.000  alapszintköz: 2 m, 
Jellegzetes alföldi terep (akác, nyár és fenyőerdő), sűrű úthálózattal, valamint változatos 
domborzattal. 

Helyesbítés : 2015. december – 2016. március 

 

Díjazás:  I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek 

Nevezési határid ő: 2016. április 09. 

Sorsolás:  2016. április 10. 

Nevezési díj:  A Tavasz kupán FN 12-14-16, 800.- Ft/fő, FN 18-21-35-45-55-65 és 
nyílt 1000 Ft/fő. A Diákolimpián indulóknak 800 Ft/fő. Fizetés a 
nevezett létszámnak megfelelően, számla ellenében a helyszínen 
történik. 

    

SI bérleti díj: 300 Ft/f ő 14 éves kor fölött!  
A bérelt dugóka (SI) elvesztése esetén 20.000 Ft ká rtérítési 
összeget számolunk fel. 



 

Információk, nevezés:  http://www.honved-bottyan-se.hu 

 

A Diákolimpiáról megyénként, kategóriánként 1-5. he lyezettek továbbjutnak 
az Eger-Fels őtárkányban megrendezésre kerül ő Országos Diákolimpiára, 
amelyre a nevezéseket az iskola, illetve a sportegy esületük intézi. 

 

Egyéb:  Jelentkezés 8:45-től 9:30-ig a későbbiekben megadott 
versenyközpontban (értesítőben közölve a pályaadatokkal valamint a 
rajtlistával együtt). 

 

„0” id ő: 10:00 

 

Megközelítése: Nyíregyházáról a 4-es főúton Nyírturáig, onnan táblákkal jelezve. 

 

A versenyen mindenki saját felel ősségére indul. 

A versenyrendez őség kártérítésre nem kötelezhet ő! 
 

A résztvev ők (versenyz ők, kísér ők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült képek 
– ellenkez ő értelm ű írásos nyilatkozat hiányában – a tájfutó nyomtatot t és elektronikus 
sajtóban, ezen belül az interneten is közzé tehet őek! 
A versenyen kereskedelmi tevékenység csak a rendez ő szerv engedélyével 
végezhet ő!! 
 

 

Jó időt, eredményes versenyt kíván a rendezőség! 

 

 

Nyíregyháza, 2016-01-27 

 


