OTGYDB bevezető
A Bajnokság maga három fordulóból állna, és három magyarországi térség (Közép-, Dél- és ÉszakMagyarország) fiataljainak felkészítésére, és tehetségeinek kiválasztására törekszik.
Az első fordulóban a fiataloknak a TEGYOT, TEDOT szabályzatának megfelelően az általános és középiskolás
korosztályból összeálló, 3-5 fős csapatokban, szervezett programok keretében a TEGYOT, TEDOT találkozó
gyakorlati fordulóinak megfelelően legalább egy nappali tájékozódási túraversenyen, egy városismereti
versenyen és egy (legalább 15 km hosszú) teljesítménytúrán kell részt venniük. Ez a bajnokságban való
értékelés alapfeltétele.
A nappali természetjáró versenyeken térképen meghatározott, bójával jelölt ellenőrzőpontokat kell a
csapatoknak felkeresniük kötött menetsebességgel. (A versenyfeladat a tájfutáshoz hasonló, a menetsebesség 4
km/óra és a tájékozódást ún. tévesztőbóják nehezítik.)
A városismereti verseny az adott város nevezetességeivel ismerteti meg a gyerekeket, miközben versenyeznek,
a települések természeti értékeinek, helytörténetének a gazdasági életben betöltött szerepének
megismertetésére törekszik.
A versenyeket a Bajnokságba benevezett csapatok az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság, a
Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és más szervezett túraversenyek, teljesítménytúrák közül választhatják
ki. Ezt a fordulót a TFSZ az egyes versenyek propagálásával, a szervezés segítésével, kapcsolattartással segíti.

A versenyek lebonyolítását és tisztaságát a Bajnokság zsűrije véletlenszerűen kiválasztott versenyeken
ellenőrzi. Az ellenőrzés térségenként minimum két-három versenyre terjed ki.

A második forduló egy interneten keresztül történő elméleti forduló, mely két kérdéssorból áll majd. Az
egyiknél kifejezetten tájékozódási és térképismereti, valamint turisztikai alapismeretek témakörből válogatunk.
A másik az adott térségek természeti ismereteiről szóló kérdésekből áll majd. Ezeket a kérdéssorokat a zsűri
állítja össze, és a TFSZ honlapjára fellépve, meghatározott időtartamon belül kell a csapatoknak megoldaniuk.
Várhatóan április és május első hetében kerül sor az elméleti forduló lebonyolítására.
A csapatokat a Bajnokságban akkor értékeljük, ha a max. 5 főből álló Bajnokságba benevezett csapat min.
három fővel, legalább egy nappali tájékozódási versenyen, egy városismereti versenyen és egy min 15 km-es
teljesítménytúrán igazoltan részt vett, valamint megoldotta a második forduló elméleti kérdéssorait. A csapatok
több versenyen is részt vehetnek, ez esetben a legjobb eredményük számít be a végső eredménybe (azonos
eredmény esetén az országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság versenyszabályzata szerint elért
pontszámot is figyelembe vesszük).

A Közép-, Dél- és Észak-magyarországi térségéből benevezett, értékelhető csapatok közül a három legjobb
eredményt elért csapatot meghívjuk a Bajnokság döntő versenyére (harmadik forduló) a Gyermeknap Kupára,
mely Budapesten kerül megszervezésre tagszervezetünk, a Gémes TE rendezésében május 26.-án. Az itt elért
eredmény adja a a Bajnokság végeredményét.
A Bajnokság végeredményét a TEGYOT-TEDOT június 30-án nyitóünnepségén hirdetjük ki és adjuk át a
díjakat.
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A Bajnokságról:
A Bajnokság maga három fordulóból áll és három magyarországi térség
(Közép-, Dél- és Észak-Magyarország) fiataljainak felkészítésére, és tehetségeinek
kiválasztására törekszik.
A Bajnokságban való indulás feltétele a jelentkezési lap kitöltése és benyújtása (emailben is
történhet) a TFSZ-hez, mely jelentkezési lapot a TFSZ bocsájt rendelkezésre (TFSZ honlapon
letölthető). A jelentkezés végső határideje a bajnokság első fordulójának utolsó hete (2013.
május 20.).
Az első fordulóban a fiataloknak a TEGYOT, TEDOT szabályzatának megfelelően az általános
és középiskolás korosztályból összeálló, 3-5 fős csapatokban, szervezett programok keretében a
TEGYOT, TEDOT találkozó gyakorlati fordulóinak megfelelően legalább egy nappali
tájékozódási túraversenyen, egy városismereti versenyen és egy (legalább 15 km hosszú)
teljesítménytúrán kell részt venniük. Ez a bajnokságban való értékelés alapfeltétele.
A Bajnokságban a nevezés díjtalan (2013), ugyanakkor az egyes versenyszámokra a rendezők
felé a nevezési díjat a csapatok állják. A Bajnokságban szereplő csapatok a mindenkori
versenyrendezők jelentkezési feltételeit és a versenyszabályokat, valamint a versenykiírásokban
szereplő feltételeket kötelesek betartani.
Bővebben...

OTGYDB 2013 Jelentkezési lap
OTGYDB 2013 Jelentkezési lap
Alulírottak, jelentkezünk a Természetjáró Fiatalok Szövetsége által kiírt
Országos Természetjáró Gyermek és Diák Bajnokságban való részvételre:

Csapat neve:
Nevező egyesület ,oktatási intézmény neve, címe:
Kapcsolattartó neve: (mobil)telefonszáma:
Email címe:
Egyéb elérhetőség megadása: Bővebben...

