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12. TTA Mezei Futóbajnokság 
Nagykáta –és Monor Körzet általános iskoláinak versenye 

nyílt általános -  középiskolás és felnőtt bajnokság 

2018. március 22. 13:15 
 

 

Versenykiírás 
 

A verseny rendezője:  

 
Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 

 

Programigazgató: 

 
 Czirják György + 36 70 630-5967 

 

Információ: 
www.tapiomenti-tomegsport.hu 

 czirjak.gyorgytta@gmail.com  

 

A verseny időpontja: 

 
 2018. március 22.   1315    

 

Helyszín: 

 
 Tápiószecső, Magdolnatelep, (Magdolna Rendezvényház) 

GPS: 47.4621027941  19.5402145386 

 

Megközelíthetőség: 

 

 Budapest felől: Közúton a 31-es főútról Tápiószecső Magdolna-

telepnél balra kanyarodva az Eötvös utcára, majd az azt követő 

földúton egyenesen tovább, vagy Tápiószecsőt jelző táblánál 

balra fordulva földút vezet a verseny helyszínére.    

 

 

Nagykáta felől: A 31-es főúton, a községen áthaladva a Tápiószecső végét jelző 

táblánál jobbra fordulva földút vezet a verseny helyszínére.    
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Nevezés iskoláknak:  

 
Nevezést a Nagykáta és Monor körzet általános iskoláitól bármely középiskolától, valamint 

amatőr vagy profi felnőtt futóktól fogadunk el. A versenyen részvételre jogosultak mindazon 

diákok, akik a 2017/2018-os tanév kezdetéig az adott körzet valamely tanintézményébe 

beiratkoztak, vagy 2018. január 31-ig más tanintézményből átiratkoztak és a verseny 

időpontjában az iskola tanulói. 

Fontos! A versenyen való részvételnek nem feltétele, hogy az adott tanintézmény a 2017/2018-

es tanév diákolimpiai versenyrendszerébe benevezzen! 

 

A versenyen való részvételnek nem a hivatalos diákolimpiai online nevezési rendszeren 

keresztül történő jelentkezés a feltétele. Az ott leadott névsor kizárólag a megyei döntőn 

érvényes! 
   

Kérjük az iskolákat, hogy kizárólag az általunk közreadott nevezési 

lapokon regisztrálják iskolájukat a versenyre! 

 
A nevezés három ütemben történik: 

 

1. ütem: Előnevezési lap kitöltése, (e-mailen elküldése a szervezők részére), melyen 

jelzik, hogy melyik korcsoportban és nemben indítanak csapatot vagy egyéni 

indulót. (Név nélkül). Határidő: márc. 15. 
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2. ütem: Az összesítő névsor űrlap pontos kitöltése (e-mailen elküldése a szervezők 

részére). Határidő: március 20.! 

 

3.ütem: Az igazgatói aláírással, pecséttel ellátott összesítő névsor nyomtatott 

változatának leadása a verseny helyszínén. Határidő: március 22.! A verseny 

napja. 

 

A nevezéseket a czirjak.gyorgytta@gmail.com, vagy az info@tapiomenti-tomegsport.hu  e-

mail címekre várjuk. Ehhez a szükséges dokumentumok a www.tapiomenti-tomegsport.hu 

oldalról letölthetők! 

 

Egyéni felnőtt futók indulási szándékát abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha azt 

március 15-ig a czirjak.gyorgytta@gmail.com  e-mail címen előre jelzik. 

 

 

Igazolás:  

 Egységes igazolás: szabályosan, az Oktatási és Kulturális Minisztériumi rendelet 

alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes 

diákigazolvánnyal - mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), TAJ-kártya, 

vagy annak másolata, a verseny hivatalos összesítő nevezési lapjával, mely 

tartalmazza az iskola igazgatójának aláírását, pecsétjét. Külön orvosi pecsétet és aláírást 

nem kérünk a nevezési lapon.  

 A nevezési lapról a csapatok és az egyéni versenyzők maguk gondoskodnak!  

 Vitás esetben a személyi igazolvány (azonosító) vagy érvényes útlevél is szükséges az 

adategyeztetéshez!  

Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz 

szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!  
 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a 

versenyen! 

 Felnőtt versenyzők saját felelősségükre indulnak az versenyen. 

Általános szabályok: 

 
1. Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet 

  (felversenyzés nem engedélyezett) 

2. Egy-egy iskola az adott korosztályban kizárólag egy csapattal indulhat, a csapat 

összeállítását a befutás sorrendje adja. 

3. Egy csapat minimum 4 főből áll, maximális korlátozás nincs. 

4. Minden csapatból a befutás sorrendje alapján az első 4 tanuló helyezési számát 

összeadva alakul ki a végső sorrend. 

5. Holtverseny esetén a jobb 4. helyezés dönt 

6. Szöges cipő és stoplis cipő használat nem engedélyezett. 
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Egyéb információk. 

1.  A futókat felvezető és záró kerékpáros kíséri valamennyi futamban.  

2. A versenyen való részvétellel mindenki hozzájárul, hogy a versenyről készült 

mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek a rendezvényt népszerűsítő 

internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek. 

Elfogadja, hogy az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját, az kizárásra kerül. 

3. Az esemény helyszínén bármilyen reklámtevékenység csak a TTA engedélyével, 

előzetesen egyeztetett formában és módon végezhető. 

4. A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

 

Korcsoportok: 

  I. korcsoport   2009-2011 

  II. korcsoport   2007-2008 

  III. korcsoport   2005-2006 

  IV. korcsoport   2003-2004 

  V. korcsoport   2001-2002 

  VI. korcsoport   1998- 2000 

  Nyílt, felnőtt 

 

IDŐREND 
 13:15  MEGNYITÓ 

 13:25  I. kcs. fiú     1000m   1 kör 

13:40  I. kcs. leány     1000m   1 kör 

 13:55  II. kcs. fiú     1500m   1 kör 

 14:10  II. kcs. leány     1500m   1 kör 

  Eredményhirdetés I. kcs. fiú 

 14:30  III. kcs. fiú     2000m   2 kör 

  Eredményhirdetés I. kcs. leány 

 14:50  III.kcs. leány     2000m   2 kör 

  Eredményhirdetés II. kcs. fiú 

 15:10 IV.kcs. leány,     2000m   2 kör 

  Eredményhirdetés II. kcs. leány 

 15:30 IV. kcs. fiú     3000m   2 kör 

  Eredményhirdetés III. kcs. fiú 

 15:50 V. VI. korcsoport Leány és fiú,   3000m   2 kör 

  Felnőtt női és férfi 

  Eredményhirdetés III. kcs. leány 

 16:30 Eredményhirdetés IV. V. VI. kcs. leány és fiú, nyílt felnőtt 
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Díjazás: 
1. Korosztályonként és nemenként az 1-3. helyezettet díjazzuk egyéni (érem+ oklevél) és 

csapat (oklevél).  

 

2. Az I-IV. korcsoportban külön értékeljük Nagykáta és Monor körzetbe tartozó iskolákat, 

valamint az említett két körzeten kívüli bármely általános iskolát az un. nyílt 

kategóriában. 

 

3. Az V-VI. korcsoportban nyílt kategóriában versenyezhetnek az iskolák az ország 

bármely területéről. 

.    

4. A felnőtt nyílt kategória abszolút női és férfi 1-3. helyezettje (oklevél). 

 

A pálya: 
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