Kedves túraversenyzők, tájékozódási túraversenyzés iránt érdeklődők!
Ezúton szeretnénk hivatalosan is meghirdetni a 2012. évi immár VI. Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságot.
Néhány mondatban szeretném összefoglalni, milyen változások lesznek a tavalyi
bajnoksághoz képest. A levél nem lesz túl hosszú, mivel komoly változtatásokat nem
terveztünk.
1) Kategóriák
A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság 2012-ben ismét 4 kategóriában kerül
megrendezésre.
Kiemelt középfokú bajnokság (KK)
Középfokú bajnokság (K)
Alapszintű középfokú bajnokság (AK)
Alapfokú bajnokság (A)
Felsőfokú bajnokság továbbra sem lesz a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban. Arra ott
van az országos bajnokság.
A kategorizálás alapja továbbra is az, hogy azok a csapatok, akik az országos bajnokság
felsőfokú bajnokságában is megállják a helyüket, azokat a kiemelt középfokú bajnokságba
szeretnénk besorolni. A kisgyermekes családokat, általános iskolásokat, középiskolásokat és
azokat a felnőtteket, akik csak most ismerkednek a tájékozódási túraversenyzéssel, azokat
pedig az alapfokú bajnokságba.
A középfokú bajnokságban szereplő csapatok saját belátásuk szerint választhatnak a
középfokú és az alapszintű középfokú bajnokság között.
2) Nevezés
A nevezéseket szeretnénk leegyszerűsíteni, így azoknak a csapatoknak, akik
elfogadják az általunk javasolt csoportbeosztást, semmiféle teendőjük nincs.
Azoktól a csapatoktól várunk egy e-mailt a dferenc@vnet.hu címre, akik kategóriát
szeretnének változtatni, vagy nem szeretnének 2012-ben indulni a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságban. És persze sok szeretettel várjuk azokat a csapatokat, akik tavaly nem
vettek részt a bajnokságban.
Azokkal a versenyzőkkel, akiknél nagyon javasolt volt a kategóriaváltás, már e-mailen
keresztül egyeztettünk. A csoportbeosztás már tartalmazza ezeket a változásokat. A többi
csapatot abba a kategóriába osztottuk be, ahol tavaly is versenyeztek.
Azoktól a csapatoktól, versenyzőktől, akik neve nem szerepel a csoportbeosztásban,
küldjenek egy e-mailt, hogy megbeszéljük a nevezést. A bajnokságba továbbra is bármikor be
lehet kapcsolódni a bajnokság folyamán.
3) Kapcsolattartás
A versenyek kiírását, eredményét, a bajnokság állását továbbra is a Budapest
bajnokság hivatalos honlapján lehet megnézni. Egy ici-pici változás, hogy a honlap címe
www.tajbpbajn.fw.hu –ról www.tajbpbajn.x3.hu –ra változott. Aki már rákattintott a
honlapra észrevehette, hogy új dizájnt kapott a honlap. Front Page-ről átkerült Publisherre.
A bajnokságról minden információt továbbra is személyes levelezés útján szeretném eljuttatni
hozzátok.
Ezúton is szeretnék mindenkit megkérni, hogy akit zavar a Budapest bajnoksággal
kapcsolatos levél „özön”, azok jelezzék és már le is kerülnek a címlistáról. Akinek

megváltozik az e-mail címe és továbbra is szeretne a bajnoksággal kapcsolatos leveleket
kapni, az is jelezze.
4) Versenyszabályzat
A versenyszabályzatban sincsenek drámai változások. Néhány pontosítás került csak
be. Továbbra is a versenyek 50%-án elért eredményt vesszük figyelembe az összesített
versenyben. A többi versenyen a már meglévő pontokon lehet javítani. A pontozás sem
változott.
5) Versenyek
A tavalyi évhez képest 2 verseny került ki a bajnokságból, mivel nem lesznek
megrendezve. Ezek a Kispest Kupa és a Tajekozodas.hu Kupa. Helyettük egy új verseny lesz,
a Gémes Sziget Kupa. Ezzel a versenysorozattal a budapesti szigeteken szeretnénk
tájékozódási túraversenyeket rendezni. Elsőkén a Hajógyári-szigeten lesz a verseny.
Az alapfokú bajnokságban továbbra sem szerepel a két Mátrai verseny (Mátra Kupa és az
Avar Kupa). A többi három kategóriában igen.
A kiemelt középfokú bajnokságból kiszedtük a városismereti versenyeket, mivel tavaly
egyetlen kiemelt középfokú csapatot sem érdekelt. Ha mégis több kiemelt középfokú
bajnokságban szereplő versenyző érdeklődne a városismereti versenyek iránt, akkor
jelezzétek és beszélhetünk róla.
6) Országos bajnokság B kategóriás bajnoksága
2012-ben az országos bajnokságban is elindul a középfokú (B kategóriás) bajnokság.
2012-ben ez még két teljesen független bajnokság lesz, azaz aki mindkét bajnokságban
szeretne indulni, annak be kell nevezni az országos bajnokságba és a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságba is. Mindkét bajnokságba való nevezés ingyenes.
A Budapesti csapatok ott vannak egy picit helyzeti előnyben a többi csapattal szemben, hogy
az országos bajnokság középfokú bajnokságába 4 Budai-hegységbeli verseny is bekerült. A
Varsányi Kupa, Gyermeknap Kupa, Gémes Kupa és a Köztársaság Kupa. A Mátra Kupával
együtt 5 közös verseny lesz.
Akik mindkét bajnokságban szeretnének indulni, azok praktikusan a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokság középfokú bajnokságába nevezzenek be. Az garantáltan kompatibilis az
országos bajnokság B kategóriás (középfokú) bajnokságával.
Minden indulónak kellemes időtöltést és jó versenyzést kívánunk.
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