
VIII. BUDAPESTI TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRABAJNOKSÁG
(kivonat a kiírásból)

Kedves túraversenyzők, tájékozódási túraversenyzés iránt érdeklődők!

Ezúton hivatalosan is meghirdetjük a 2014. évi, immár VIII. Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságot. 
A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyének kategóriái 2014-ben:
1) Középfokú bajnokság  (K)
          a) középfokú A csoport  (K/A)
          b) középfokú B csoport  (K/B)
2) Alapszintű középfokú bajnokság  (AK)
3) Alapfokú bajnokság  (A)
A középfokú bajnokságba benevezett csapatok egy kategóriában versenyeznek, eredményüket együtt értékeljük, 
de az összesített versenyben a csapatok két csoportra lesznek bontva. A középfokú A csoportba kerülnek azok a 
csapatok, akik tájékozódási tudásuk alapján kiemelkednek a középfokú mezőnyből. Az A illetve a B csoportba való 
besorolás minden évben a csapatok és egyéni versenyzők előző évi teljesítménye alapján történik.

1) A középfokú bajnokságban indulhatnak a tájékozódási ismeretekkel rendelkező, tájékozódási túraversenyzés-
ben vagy tájfutásban járatos csapatok illetve egyéni versenyzők. A középfokú bajnokságba az országos bajnokság 
kategorizálását alapul véve a középfokú, illetve a felsőfokú tájékozódási ismerettel rendelkező csapatokat várjuk. 
2014-ben azok a csapatok, akik 2013-ban az Országos Tájékozódási Túrabajnokság bármelyik A kategóriás ba-
jnokságában versenyeztek, a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság középfokú A csoportjába kerülnek besoro-
lásra. 2015-ben a csapatok már a 2014. évi Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban elért teljesítményük alapján 
kerülnek besorolásra.

2) Az alapszintű középfokú bajnokságba azoknak a csapatoknak a jelentkezését, akiknek az alapfokú bajnokság 
már túl könnyű, de a középfokú bajnokság még túl nehéz és nem sok esélyük van a jó helyezésre a középfokú baj-
nokságban. A bajnokság nehézségi foka a középfokú bajnokság és az alapfokú bajnokság között van.

3) Az alapfokú bajnokságban az általános iskolás, középiskolás valamint „családi” csapatok indulhatnak, illetve 
azok a felnőttek, akik még csak most ismerkednek a tájékozódási túraversenyzéssel. A „családi” csapatokban 
legalább egy 14 év alatti általános iskolás gyerek jelenléte szükséges. A „családi” csapatoknál a valóságos családi 
összetartozás nem követelmény (pl. indulhatnak diákok tanári kísérettel is). 

Versenyformák
a) Bontott távú, kötött menetsebességű verseny, ahol a menetidő betartásának ellenőrzése időmérő állomásokon 
történik. A versenyen résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző állomásokat kell felkeresni meghatározott sor-
rendben, a megadott menetidők betartásával. A késést és a sietést egyformán büntetjük. Az ellenőrző pontok érinté-
sének sorrendje kötelező. A versenyen tévesztő bóják és tájékozódással kapcsolatos feladatok is lehetnek.

b) Szintidős pontgyűjtő jellegű verseny, ahol a résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző pontokat és/vagy 
ellenőrző állomásokat kell felkeresni tetszőleges sorrendben és mennyiségben a megadott szintidőn belül. A verse-
nyen tévesztő bóják és tájékozódással kapcsolatos feladatok is lehetnek.

c) Tájfutó verseny, ahol a résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell felkeresni a megadott sor-
rendben. A versenyen nincsenek tévesztő bóják, tájékozódással kapcsolatos feladatok és időmérő állomások. Nincs 
kötött menetsebesség. A tájfutó versenyen az a csapat, illetve versenyző nyer, aki az összes ellenőrző pontot érinti 
és leghamarabb beér a célba.

d) Városismereti tájékozódási vagy hozzá hasonló verseny, ahol a résztvevőknek a feladatlapon megjelölt 
helyszíneket kell felkeresni tetszőleges sorrendben és a kérdésekre az ott található adatok alapján kell válaszolni. 
A versenyen TOTO is lehetséges.

A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba való nevezés továbbra is ingyenes. 

BUDAPESTI TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRABAJNOKSÁG



BUDAPESTI TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRABAJNOKSÁG
Kapcsolattartás - A versenyek kiírását, eredményét, a bajnokság állását továbbra is a Budapest bajnokság hivata-
los honlapján lehet megnézni: www.tajbpbajn.x3.hu A bajnokság valamennyi benevezett csapata körlevelek útján 
is megkap minden információt a bajnokságról. A címlistára feliratkozni a dferenc@vnet.hu e-mail címen lehet.

Versenyszabályzat - Az összesített versenyben továbbra is a versenyek 50%-án elért eredményt vesszük figyelem-
be. Páratlan számú verseny esetén lefelé kerekítünk. A többi versenyen a már meglévő pontokon lehet javítani.
A versenyek összesítésének szabálya - Az összesítés a versenyeken elért eredmények alapján történik. A ba-
jnokságba benevezett csapatokból az adott verseny rendezője által a TVB rendelkezésére bocsátott hivatalos 
eredményértesítő szerint külön sorrendet képzünk. A nyertes 20 pontot kap, a második helyezett 19, a harmadik 18 
pontot és így tovább az utolsó helyezettig vagy az 1 pontig. 20-nál több csapat indulása esetén a 20. helyezett után 
is minden induló csapat 1 pontot kap. Az a csapat, amelyik az adott versenyen nem indul, 0 pontot kap.

Minden indulónak kellemes időtöltést és jó versenyzést kívánunk!

A 2014. ÉVI VIII. BUDAPESTI TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRABAJNOKSÁG VERSENYEI

1. forduló:  2014. március 9.  Silvanus parkverseny
2. forduló:  2014. március 23.  Gémes TE városismereti verseny
3. forduló:  2014. március 30.  PTSZ városismereti verseny
4. forduló:  2014. április 6.  Gémes Sziget Kupa
5. forduló:  2014. április 12.  Föld Napja Kupa
6. forduló:  2014. április 26.  Varsányi Kupa
7. forduló:  2014. április 27.  TUTI Kupa
7. forduló:  2014. április 27.  Kőbányai Barangolók Kupa  - férfi - női egyéni verseny
8. forduló:  2014. május 11.  Kőbánya Kupa
9. forduló:  2014. május 17.  Velence Kupa
10. forduló: 2014. május 25.  Gyermeknap Kupa
11. forduló: 2014. szeptember 7.  Campona Kupa
12. forduló: 2014. szeptember 28. Gémes Kupa
13. forduló: 2014. október 5.  Silvanus tájékozódási verseny
14. forduló: 2014. október 11.  Mátra Kupa
14. forduló: 2014. október 12.  Mindenszentek vetélkedő
15. forduló: 2014. október 19.  Köztársaság Kupa
16. forduló: 2014. november 8.  Avar Kupa 

A bajnokság kiírója, főszervezői - A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságot a Budapesti Természetbarát 
Sportszövetség írta ki, megrendezését a Tájékozódási Verseny Bizottság (TVB) koordinálja, melynek tagjai: 
Lehoczki Zoltán, Dravecz Ferenc és Balázs József.

Elérhetőségek:
Elnök: Lehoczki Zoltán (e-mail: lehoczkizoli@citromail.hu)         tel: +36 (20) 9822-363
Dravecz Ferenc  (e-mail: dferenc@vnet.hu)                        tel: +36 (30) 4461-481
Balázs József     (e-mail: jozsefb67@gmail.com)                tel: +36 (30) 9133-320

A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság hivatalos honlapja: www.tajbpbajn.x3.hu


