
 

 

A verseny időpontja: 

2021. április 10. (szombat) 
 

A verseny helyszíne: 
Balotaszállás környéke 

 
A verseny rendezője: 

Homokbucka Környezetvédő, Kulturális,  
Szabadidő és Tájékozódási Futó Egyesület 

 
A rendezőség összetétele: 

Elnök: Paskuj Mátyás 
Pályakitűző: Szőri Kornél 

Ellenőrzőbíró: Bereczki Máté 
 
 

 
 
 



 
 

A verseny meghatározása:  
Nyílt, rövidített távú nappali egyéni regionális rangsoroló verseny.  

A verseny honlapja:  
http://www.homokbucka.hu  

Kategóriák:  
Diákolimpia:  
F/N II. korcsoport (2010-ben és utána születettek),  
ezen kategória pályáin szalagozás segíti a versenyzőket. 
F/N III. korcsoport (2008-2009-ben születettek) 
F/N IV. korcsoport (2006-2007-ben születettek) 
F/N V. korcsoport (2004-2005-ben születettek)  
F/N VI. korcsoport (2001-2003-ban születettek).  
(Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyén kívüli diák versenyzők is 
indulhatnak saját korcsoportukban.)  
 

Nevezhetők: alap és középfokú oktatási intézmények beiratkozott tanulói, 
akiket a nevező iskola tanára előzetesen regisztrált a 
https://nevezes.diakolimpia.hu online nevezési felületen, majd az 
egyesület az E-NEVEZÉS rendszerén keresztül is kell, hogy nevezzen: 
https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/103  
Azokat az aranyjelvényes versenyzőket is szükséges regisztrálni itt, akik 
nem neveznek/indulnak a megyei diákolimpián. 
Mindenki csak saját korcsoportjában nevezhet. A II. korcsoportban 
szalagos pálya, kísérővel nem lehet indulni! Más megyékből is nevezhetik 
a klubok fiatal versenyzőiket a megfelelő diákolimpiai korcsoportba, 
továbbjutás nélkül. Az Országos Diákolimpia kiírását keressétek az 
MTFSz honlap Versenynaptár menüpontjában  
http://tajfutas.hu/diakolimpia  
 
Ladó-Rec Kupa: 
F/N 21B, 21BR, 35B, 40B, 45B, 50B, 55B, 60B, 65B, 70B, 75B, Nyílt 
 

Gyermekverseny: nem minősítő szalagozott pálya 
 

A versenybíróság fenntartja a jogát, hogy a nevezések ismeretében 
észszerű kategória-összevonást hajtson végre. 
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Előzetes pályaadatok: 

F21B, F35B 8,0 km 

N21B, F40B, FVI. 6,5 km 

N35B, F45B, F50B, FV. 6,0 km 

N40B, F55B, NVI. 5,0 km 

N45B, F60B, F21Br 4,0 km 

N50B, N55B, F65B, FIV, NV. 4,0 km 

N21Br, N60B, F70B 3,3 km 

NIV, N65B, N70B, N75B, F75B 3,0 km 

FIII, NIII, NYÍLT 2,8 km 

FII, NII 2,2/3,5 km 

 

A verseny díjazása:  
Minden kategória I–III. helyezettje érmet kap. 

Gyermekversenyen minden induló ajándékot kap. 

Továbbjutás a Diákolimpia országos döntőjére minden kategóriában 
megyénként az 1-5.helyezettek, amibe nem számítanak bele az 
aranyjelvényes versenyzők. 
 
 

A verseny elektronikus pontérintési (SI) rendszerrel lesz 
megrendezve! 

Kérjük nevezéskor megadni a dugóka számokat! 

 
Nevezés:  

DIÁKOLIMPIA: https://nevezes.diakolimpia.hu 
Ladó-Rec Kupa: E-NEVEZÉS rendszerén keresztül 

https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/103  
e-mail: homokbucka.nevezes@gmail.com  címen. 

 

Az e-mailen érkezett nevezéseket 2 napon belül visszaigazoljuk, 
ellenkező esetben kérjük megismételni. Nevezéskor a következő adatokat 
kérjük megadni: egyesület, név, kategória, születési dátum, SI-dugóka 
szám. 
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Nevezési díj: 

 Ladó-Rec Kupa: F/N 21-75-ig: 1200 Ft/fő/futam 
 DIÁKOLIMPIA, nyílt: 800 Ft/fő/futam  
 Dugóka bérleti díja F/N 14 felett 300 Ft/fő/futam 
 Gyermekversenyen nincs nevezési díj. 
 
Azoknak a nevezőknek, akik március 31-ig nem váltják ki az éves 
versenyengedélyt, 300,- Ft ellenében napi versenyengedélyt kell 
váltaniuk a versenyen.  
Ez alól kivételt képeznek a diákolimpia és a nyílt kategória 
résztvevői. 

 
Nevezési határidő:  
2021. április 5. (hétfő) 

 

Térkép:  
Helyesbítés: 2019. Méretarány: 1 : 10000 méretarányú  

2 m alapszintközzel. 
 

Terep: 
Alföldi homokbuckás erdő, változó futhatósággal, nyílt részekkel.  
 
 
 
 

 

 
 

Találkozó, jelentkezés időpontja:  
10:30-ig – a célban: Balotaszállás, Petőfi utca 

 

Tervezett „0” idő: április 10. szombat 
11 óra 

 

Tervezett eredményhirdetés: április 10. vasárnap 

14:00 óra 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 
 



 
 

 
Támogatóink: 

 
 

 

 

 

 
 


