A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság versenyszabályzata
1.) 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 (Gémes TE), Dravecz Ferenc (Gémes TE) és Németh László (Hegyvidék-KFKI Optimista
Sk).
Elérhetőségek:
Elnök: Lehoczki Zoltán (e-mail: lehoczkizoli@citromail.hu) tel: 06-20-9822-363
Dravecz Ferenc (e-mail: dferenc@vnet.hu)
tel: 431-4856 vagy 260-9216
Németh László (e-mail: nlmongi@freemail.hu)
tel: 06-30-9536-725
2.) Információ a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságról
A bajnokság hivatalos honlapja: www.tajbpbajn.x3.hu
A versenykiírások, a versenyek eredményei és a bajnokság összesített versenyeinek állása is ezen a
honlapon tekinthető meg. A honlapon az elmúlt évek bajnokságának legfontosabb adatai is
archiválva vannak.
A bajnokság valamennyi benevezett csapata körlevelek útján is megkap minden információt a
bajnokságról. A címlistára feliratkozni, illetve leiratkozni a dferenc@vnet.hu e-mail címen lehet.
3.) A bajnokság fordulói
A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban minden forduló egyben önálló verseny is, melyet
teljes egészében az adott szervezet rendez, vállalva ennek minden költségét és felelősségét.
Az alapfokú bajnokságba csak budapesti vagy Pest megyei egyesület rendezvénye kerülhet. Mivel a
bajnokság kiírásakor még nem lehet tudni, hogy a budapesti egyesületek melyik tájegységben
fogják megrendezni a versenyüket, ezért előfordulhat, hogy lesznek versenyek Budapest területén
kívül is, hiszen budapesti egyesület is rendezhet tájékozódási túraversenyt Budapesttől távolabb.
Az alapszintű középfokú, középfokú és kiemelt középfokú bajnokságba kerülhetnek nem budapesti
egyesületek rendezvényei is. Viszont minden prioritás a budapesti versenyeké. Nem lehet egy
hétvégére beválasztani egy Budapesten kívüli versenyt egy Budapesti versennyel. A Budapesten
kívüli versenyek se legyenek 100 km-nél messzebbre Budapesttől.
4.) Résztvevők
Valamennyi verseny nyílt, melyre bárki, vagy bármely csapat az adott verseny kiírásának megfelelő
feltételekkel benevezhet. Nincs minimális és maximális életkor, a versenyeken budapesti és nem
budapesti lakosok egyaránt indulhatnak. A bajnokságban a versenyeket rendező szervezetek tagjai
is indulhatnak, a rendezők titoktartása saját tagjaik felé mindenkinek elemi erkölcsi kötelessége.
5.) Nevezés a bajnokságban való részvételhez
A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban való részvételhez nevezésre van szükség. A
bajnokságba bármikor, év közben is be lehet kapcsolódni, de a bajnokságba csak attól a versenytől
tudjuk az eredményüket visszamenőleg figyelembe venni, melynek pontozása még nem jelent meg
a bajnokság hivatalos honlapján. Nevezni a bajnokság hivatalos honlapjáról letölthető vagy az előző
évi bajnokság résztvevőinek elektronikusan elküldött nevezési lapon lehet. A kitöltött nevezési
lapot a dferenc@vnet.hu vagy a lehoczkizoli@citromail.hu e-mail címre lehet elküldeni.
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A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban való részvételnek nincs külön nevezési díja, de az
egyes versenyek rendezői kérhetnek nevezési díjat a saját rendezvényükön.
6.) Csapatok létszáma
A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság valamennyi kategóriájába csapatok és egyéni versenyzők
(továbbiakban csapatok) egyaránt nevezhetnek, az eredményüket együtt értékeljük.
Azokon a versenyeken, ahol a szervezők nem teszik lehetővé az egyéni indulást, ott a Budapesti
Tájékozódási Túrabajnokságon belül sem fogadjuk el az egyéni versenyzést. A Budapesti
Tájékozódási Túrabajnokság szervezői minden verseny főszervezőjével egyeztetnek az egyéni
indulás lehetőségéről. Minden versenykiírásban szerepelni kell, hogy a túraverseny melyik
kategóriájában van lehetőség az egyéni indulásra.
7.) Csapatok összetétele
A bajnokság ideje alatt a csapatok összetétele változhat, de a csapat nevének végig azonosnak kell
lenni. Amennyiben az adott csapat év közben kategóriát módosít, akkor a csapat teljesítményét
kategóriánként külön-külön értékeljük. A nevezési lapon a névsort év közben is lehet módosítani,
tehát nem kell előre jelezni az összes csapattagot. Egy versenyző azonban a bajnokságban csak egy
csapatban szerepelhet. Az egyes versenyeken a csapatban a bajnokságba be nem nevezett versenyző
is indulhat. A csapatok létszáma 1-5 fő. Ha a csapatok a versenyeken változó összetétellel
szerepelnek, mindig legyen legalább egy fő, akit alapul vehetünk, mint fix csapattag.
8.) 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 sorrendben, a megadott menetidők betartásával. A késést és a sietést
egyformán büntetjük. Az ellenőrző pontok érintésének 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 versenyen tévesztő bóják és tájékozódással kapcsolatos feladatok is lehetnek.
c) Városismereti tájékozódási 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, melynek kitöltéséhez bármilyen könyvet, illetve fénymásolt
irodalmat fel lehet használni.
9.) Verseny kategóriák
A bajnokság összesített versenyének kategóriái:
1) Kiemelt középfokú bajnokság (KK)
2) Középfokú bajnokság (K)
3) Alapszintű középfokú bajnokság (AK)
4) Alapfokú bajnokság (A)
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a) Csak a kiemelt középfokú bajnokságban indulhatnak azok a csapatok, amelyek legalább egyik
tagja:
- a 2012. évi felsőfokú (bármelyik A kategóriás) országos csapatbajnokságba
benevezett csapat tagja vagy az országos egyéni bajnokság benevezett versenyzője
- a 2011. évi felsőfokú (bármelyik A kategóriás) országos csapatbajnokságba
benevezett csapat tagjaként vagy az országos egyéni bajnokságban az 1-6. helyen
végzett
A kiemelt középfokú bajnokságba a TVB a középfokú bajnokságba benevezett csapatokból - eddigi
eredményeik alapján - további csapatokat is javasolhat, hogy a kategóriában lehetőleg legalább 5
csapat szerepeljen. Az így ide javasolt csapatok kérhetik, hogy a TVB ne a kiemelt kategóriába
helyezze őket. Egyébként saját kérésre bármely csapat benevezhet ebbe a kategóriába. Az előző évi
középfokú bajnokság győztesét a TVB felkéri a kiemelt középfokú bajnokságban való indulásra, aki
azonban ezt nem köteles elfogadni.
A kiemelt középfokú bajnokságba az országos bajnokság kategorizálását alapul véve a felsőfokú
tájékozódási ismerettel rendelkező csapatokat várjuk. Azokat a csapatokat és egyéni versenyzőket,
akik az országos bajnokságban az A kategóriás (felsőfokú) versenyeken indulnak, illetve
beneveztek az országos bajnokság valamelyik A kategóriás bajnokságába. Az ebbe a kategóriába
benevezett csapatok tagjai indulhatnak az országos bajnokság B kategóriás (középfokú)
bajnokságában is.
b) A középfokú bajnokságban indulhatnak a tájékozódási ismeretekkel rendelkező, tájékozódási
túraversenyzésben járatos csapatok illetve egyéni versenyzők, amennyiben a kiemelt középfokú
bajnokság kritériumainak nem tesznek eleget, azaz nem neveztek be 2011-ben, illetve nem
neveznek be 2012-ben az országos felsőfokú (bármelyik A kategóriás) csapatbajnokságba vagy
egyéni bajnokságba. Az előző évi alapszintű középfokú bajnokság győztesét a TVB felkéri a
középfokú bajnokságban való indulásra, aki azonban ezt nem köteles elfogadni.
A középfokú bajnokságba az országos bajnokság kategorizálását alapul véve a középfokú
tájékozódási ismerettel rendelkező csapatokat várjuk. Azokat a csapatokat és egyéni versenyzőket
is, akik az országos bajnokságban a B kategóriás versenyeken indulnak, illetve 2012-ben
beneveztek az országos bajnokság B kategóriás (középfokú) bajnokságába.
c) Az alapszintű középfokú bajnokságba nevezhetnek azok a csapatok, akik a középfokú
bajnokságban még sohasem végeztek az 1-6 helyen. A bajnokság nehézségi foka a középfokú
bajnokság és az alapfokú bajnokság között van. Ebbe a kategóriába várjuk 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 bajnokságban.
Ebben a kategóriában versenyző csapatok benevezhetnek az országos bajnokság B kategóriás
(középfokú) bajnokságába is.
d) 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 16 év alatti általános iskolás gyerek
jelenléte szükséges. A „családi” csapatoknál a valóságos családi összetartozás nem követelmény
(pl. indulhatnak diákok tanári kísérettel is).
Azok a családok, akik az adott verseny szezonban az alapfokú bajnokságban a dobogón végeznek, a
következő verseny szezonban is indulhatnak az alapfokú bajnokságban, ha továbbra is van a
csapatban legalább egy 16 év alatti általános iskolás gyermek. Azok a felnőttek, akik az adott
verseny szezonban az alapfokú bajnokságban az 1-3 helyen végeznek, a következő évben már nem
indulhatnak az alapfokú bajnokságban, csak az alapszintű középfokú bajnokságban.
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Azok a csapatok, akik 2011-2012. években rendszeresen az országos bajnokság (B) kategóriájában
versenyeztek, vagy versenyeznek, illetve 2012-ben beneveznek az országos bajnokság B kategóriás
(középfokú) bajnokságába, nem indulhatnak az alapfokú bajnokságban.
Az alapfokú bajnokságokba az országos bajnokság kategorizálását alapul véve az alapfokú
tájékozódási ismerettel rendelkező csapatokat várjuk. Leginkább kisgyermekes családokat, általános
iskolás és középiskolás csapatokat és olyan felnőtteket, akik még csak most ismerkednek a
tájékozódási túraversenyzéssel.
10.) A versenyek nehézségi foka
A kiemelt középfokú bajnokság versenyei az országos bajnokság fordulói kivételével középfokú
(B kategóriás) nehézségűek. Az országos bajnokságban is szereplő versenyek felsőfokú (A
kategóriás) nehézségűek.
A középfokú bajnokságok versenyei középfokú (B kategóriás) nehézségűek. A versenyeken
tájfutó térképeket kell használni, mely lehet a rendezők által előre berajzolt vagy a versenyzők által
mintatérkép alapján berajzolandó. A csapatoknak az ellenőrző pontok érintésén túlmenően
esetenként egyéb tájékozódással, vagy természetjárással kapcsolatos feladatokat is meg kell
oldaniuk.
A alapszintű középfokú bajnokság versenyeinek nehézségi foka a versenyt rendező egyesületek
szervezőitől függ. Általában középfokú nehézségűek. Ki lehet jelölni külön alapszintű középfokú
pályát az alapszintű középfokú bajnokságban induló csapatok részére, de ugyanazon a pályán is
versenyezhetnek, mint a középfokú bajnokságban indult csapatok, viszont az eredményüket minden
esetben külön kell értékelni. A versenyeken tájfutó térképeket kell használni, mely lehet a rendezők
által előre berajzolt vagy a versenyzők által mintatérkép alapján berajzolandó. A csapatoknak az
ellenőrző pontok érintésén túlmenően egyéb tájékozódással, vagy természetjárással kapcsolatos
feladatokat is meg kell oldaniuk.
Az alapfokú bajnokság versenyeinek nehézségi foka alapfokú (C vagy emelt C kategóriás). Ki
lehet jelölni külön alapfokú pályát az alapfokú bajnokságban induló csapatok részére, de ugyanazon
a pályán is versenyezhetnek, mint a középfokú bajnokságokban indult csapatok, viszont az
eredményüket minden esetben külön kell értékelni. A versenypályán álbója elhelyezhető. A
csapatoknak az ellenőrző pontok érintésén túlmenően esetenként egyéb tájékozódással, vagy
természetjárással kapcsolatos feladatokat is meg kell oldaniuk.
11.) A versenyeken kijelölt kategóriák a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített
versenyében való részvételéhez
A kiemelt középfokú bajnokságban egyértelműen előre ki kell jelölni és a bajnokság honlapján
közzé kell tenni azokat a kategóriákat, melyeket figyelembe veszünk a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokság összesített versenyében. Azokon a versenyeken, melyek az országos bajnokságban
nem szerepelnek a középfokú versenyek eredményét vesszük figyelembe.
Azokon a versenyeken, melyek az Országos Tájékozódási Túrabajnokságban is szerepelnek, a
kiemelt középfokú bajnokságban versenyző csapatok bármelyik A kategóriába benevezhetnek.
Eredményüket összevontan értékeljük
A középfokú bajnokságban a B kategóriás, középfokú versenyeket vesszük figyelembe. Vagyis
azokon a versenyeken, melyek egyben az Országos Tájékozódási Túrabajnokság fordulói is minden
esetben csak a B kategória eredménye számít bele a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság
összesített versenyébe. Azokon a versenyeken, melyek nem országos bajnoki fordulók és több
kategóriába is lehet nevezni, egyértelműen előre ki kell jelölni és a bajnokság honlapján közzé kell
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tenni azokat a kategóriákat, melyeket figyelembe veszünk a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság
összesített versenyében.
Azokon a versenyeken, ahol több kategóriában is lehet versenyezni, a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokság középfokú versenyébe benevezett csapatokat külön kategóriában, összevontan
értékeljük.
Az alapszintű középfokú bajnokságban, ha nincs külön alapszintű középfokú pálya kijelölve,
akkor a B kategóriás, középfokú versenyeken elért eredményeket vesszük figyelembe. Azokon a
versenyeken, melyek egyben az Országos Tájékozódási Túrabajnokság fordulói is minden esetben
csak a B kategóriás versenyek eredménye számít bele a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság
összesített versenyébe. Azokon a versenyeken, melyek nem országos bajnoki fordulók és több
kategóriába is lehet nevezni, egyértelműen előre ki kell jelölni és a bajnokság honlapján közzé kell
tenni azokat a kategóriákat, melyeket figyelembe veszünk a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság
összesített versenyében.
Az alapfokú bajnokságban a C kategóriás, alapfokú versenyeket vesszük figyelembe. Vagyis
azokon a versenyeken, melyek egyben az Országos Tájékozódási Túrabajnokság fordulói is minden
esetben csak az előre kijelölt C vagy emelt C kategória eredménye számít bele a Budapesti
Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyébe. Azokon a versenyeken, melyek nem országos
bajnoki fordulók és több kategóriába is lehet nevezni, egyértelműen előre ki kell jelölni és a
bajnokság honlapján közzé kell tenni azokat a kategóriákat, melyeket figyelembe veszünk a
Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében.
Nem minden versenyen lesz külön alapfokú pálya kijelölve az alapfokú bajnokságban résztvevő
csapatok számára. Ezeken a versenyen külön értékeljük a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság
alapfokú versenyébe benevezett csapatokat. Amelyik versenyen, a kategórián belül több – azonos
pályán versenyző - alkategória is van, a bajnokság értékeléséhez az alkategóriákat összevonjuk.
12.) Az összesítés során figyelembe vett versenyek száma
A figyelembe vett versenyek száma minden évben az aktuális versenyek számának 50%-a. Ha
páratlan számú verseny van, akkor az 50% esetén lefelé kerekítjük a figyelembe vett versenyek
számát.
A bajnokságba benevezett versenyzőknek tehát nem feltétlenül szükséges az összes versenyen
elindulniuk. Ha a verseny szezonban egy verseny elmarad, akkor a figyelembe vett versenyek
száma a bajnokság alatt is változhat.
13.) A versenyek összesítésének szabálya
Az összesítés a versenyeken elért eredmények alapján történik. A bajnokságba 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.
Az összesített pontverseny állását a TVB a 3. fordulótól kezdődően teszi fel a bajnokság honlapjára,
tehát az eddig beérkezett nevezéseket a bajnokság kezdetétől figyelembe tudjuk venni. Legkésőbb
eddig fixálódik az is, hogy hány kategóriában indul el a bajnokság és mely csapatokkal.
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14.) Holtverseny
Az egyedi versenyeken kialakult kettős holtverseny esetén, a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokság összesített versenyében mindkét csapat a holtverseny nélkül kapott pontszámát
kapja. Például ha a 2. és a 3. helyen alakul ki holtverseny, akkor mindkét csapat 19 pontot kap. A
többi csapat annyi pontot kap, amennyit holtverseny nélkül is kapna. Példánkban a következő 4.
helyezett csapat 17 pontot kap.
Hármas holtverseny esetén mindhárom csapat a holtverseny nélkül kapott pontszámát kapja.
Például ha a 2., 3. és a 4. helyen alakul ki holtverseny, akkor mindhárom csapat 19 pontot kap.
A többi csapat annyi pontot kap, amennyit holtverseny nélkül is kapna. Példánkban a következő 5.
helyezett csapat 16 pontot kap.
Az összesített versenyben kialakult holtverseny esetén nem teszünk különbséget a holtversenyben
lévő csapatok között, hanem marad a holtverseny.
15.) A versenyek napszaka
Valamennyi verseny nappali, amely teljes egészében a nappali órákban zajlik, azaz az első rajt
legalább egy órával követi a napfelkeltét, az utolsó pedig legalább a keverési idővel növelt tiszta
versenyidővel megelőzi a napnyugtát. A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban nem lehet
éjszakai versenyeket rendezni.
16.) Óvás, észrevételezés
Az egyes versenyek végeredményével kapcsolatos észrevétellel vagy óvással az adott verseny
rendezőjéhez kell fordulni. Az összesített versennyel kapcsolatos észrevételeket a TVB elnökéhez
lehet – szóban, e-mailben vagy levélben – benyújtani. Az észrevételezés elsősorban az összesített
eredmények kiszámolásával kapcsolatos számszaki hiba kijavítására szorítkozhat, melyről a TVB
elnöke dönt. Az óvást kizárólag írásban (e-mailben vagy levélben) a TVB elnökéhez lehet
benyújtani, „óvás” megjelöléssel. Az óvás tárgya elsősorban szándékos csalás, jogosulatlan
szereplés vélelmezése lehet. Az óvásról a TVB tagjai közösen döntenek. Az észrevételezés és az
óvás díjmentes.
17.) A bajnokságból való visszalépés
Aki a bajnokságban nem szeretne tovább részt venni, az vagy nem indul el több versenyen, vagy
kérésére a továbbiakban nem értékeljük az eredményét, azaz versenyen kívül folytatja tovább a
bajnokságot. Visszamenőleg egyetlen csapatnak sem töröljük az eredményét, és az egész bajnokság
sem kerül újraértékelésre egy csapat kilépése miatt. Vagyis a csapat neve továbbra is szerepelni fog
az összesített táblázatban, csak több pontot nem fog kapni.
18.) Díjazás
Az egyes fordulók díjazását a versenyt rendező egyesület biztosítja. Az összesített pontversenyben a
kategóriák 1-3. helyezett csapata kupa, érem, oklevél és tárgyjutalom díjazásban részesül. Érmet az
a csapattag kap, aki legalább 3 versenyen részt vett. A kiemelt középfokú bajnokság dobogóra nem
került csapatai is kaphatnak oklevelet és tárgyjutalmat, amennyiben a versenyek legalább felén
(páratlan számú verseny esetén lefelé kerekítve) részt vettek.
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19.) A csapatok számára a rendezők által biztosított dokumentumok
- tájfutó térkép
- versenyzőkarton
- menetutasítás (ha szükséges)
- feladatmegoldó lap (ha van ilyen a versenyen)
- a városismereti versenyhez feladatlap
20.) A csapatok által biztosítandó, kötelező vagy ajánlott felszerelés
- megfelelő túraöltözet
- tájoló
- óra
- elsősegély csomag
- íróeszköz
- megfelelő mennyiségű ivóvíz
- turistatérkép
- városismereti versenyhez segédkönyvek
- egyes versenyeken szükség lehet körzőre, vonalzóra és szögmérőre (szerkesztéshez
szükséges eszközök)
A kötelező és ajánlott felszerelésről a versenyzőknek saját maguknak kell gondoskodniuk. Ezek
hiánya egyes versenyeken komoly hátrányt jelenthet a többi csapattal szemben. A kötelező
felszereléseket az adott rendezvény versenykiírásában rögzíteni kell.
21.) Irányadó versenyszabályok
A versenyek megrendezéséhez és lebonyolításához a Magyar Természetbarát Szövetség által
kiadott Versenyszabályzat az irányadó. A szabályzat azonban a Budapesti Tájékozódási
Túrabajnokságra nem kötelező érvényű, attól a versenyek rendezői eltérhetnek. Az eltérő
szabályokat és feladatokat a versenykiírásban vagy a menetutasításban a résztvevőkkel közölni kell.
A Magyar Természetbarát Szövetség által kiadott Versenyszabályzat a http://turaverseny.dmtr.hu/
honlapon olvasható.
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