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Nevezési lap 1 

 

Ezúton szeretnénk benevezni az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba 

 

 

 

 

 

 
 

   középfokú bajnokság                 középfokú bajnokság                  családi bajnokság 

             A csoport                                     B csoport  

 

Ezúton szeretnénk benevezni a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba 

 

 

 

 

 

 
 

    középfokú bajnokság                 középfokú bajnokság                  családi bajnokság 

           A csoport                                       B csoport    

 

 

Megjegyzések: 

 

1. Írj egy X-et abba a kockába, amelyik bajnokságba be szeretnél nevezni.  

2. Minden csapat mindkét bajnokságba benevezhet. 

3. Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság értékelése teljesen független a 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságtól, annak ellenére, hogy 9 verseny közös. 

4. Azok a csapatok, akik beneveznek az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba 

és a középfokú Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba, azoknak ugyanabba a középfokú 

csoportba (A vagy B csoport) kell nevezniük minkét bajnokságban. 

5. Azok a kategóriák, ahová 5 csapatnál kevesebb nevez be, összevonásra kerülnek. 

6. A középfokú bajnokság A csoportjába a tájékozódási túraversenyzésben vagy tájfutásban 

komoly rutinnal rendelkező csapatok és egyéni versenyzők nevezzenek. 

7. Valamennyi középfokú kategóriába be lehet nevezni egyénileg és csapatban is. Viszont csak 

azokon a versenyeken lehet egyénileg elindulni, amelyeken ezt a verseny rendezői lehetővé 

teszik.  

8. A bajnokságokkal kapcsolatban bővebb információ Dravecz Ferenctől az 

f.dravecz@gmail.com email címen kérhető. 

 

 

 

 

      

      

mailto:f.dravecz@gmail.com


Nevezési lap 2 
 

Csapatnév: ________________________________________________________  

                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                                  

 

BTSSZ/MTSZ tagság:  

                                                                                                                                                 

 

van 14 éven aluli gyermek a csapatban?      
 

                                                                         

                                                                                igen                     nincs/nem 

 

Csapatkapitány:  _______________________________________________ 

 

 

Csapattagok: 1) ____________________________________________________ 

 

                       2) ____________________________________________________ 

 

           3) ____________________________________________________ 

    

                       4) ____________________________________________________ 

 

                       5) ____________________________________________________ 

 

Megjegyzés: 

A versenyeken indulhatnak olyan csapattagok is, akik nem szerepelnek a nevezési lapon. 

Viszont minden versenyen kell legalább egy valakinek szerepelnie a nevezési lapon 

megadottak közül. Azaz célszerű, minél több csapattagot megadni. Egy csapat csak akkor 

használhatja a megadott csapatnevet, ha legalább egy csapattag elindul a leadott névsorból. 

 

 Elérhetőség(ek): 

 

e-mail cím:    _______________________________________________ 

 

                       _______________________________________________ 

 

                      ________________________________________________ 

 

Nevezési díj 

Bajnokság 
BTSSZ vagy 

MTSZ tagsággal 

BTSSZ vagy MTSZ 

tagság nélkül 
családok 

Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokság 
500 Ft/csapat 1000 Ft/csapat 500 Ft/család 

Országos Középfokú 

Tájékozódási Túrabajnokság 
500 Ft/csapat 1000 Ft/csapat 500 Ft/család 

mindkét bajnokság 750 Ft/csapat 1500 Ft/csapat 500 Ft/család 

    

    



 

 

Megjegyzés: 

 

1. Nevezési díj szempontjából családnak a 14 éven aluli gyermekkel versenyző családokat 

tekintjük 

 

2. Egy csapatot akkor tekintünk MTSZ tagsággal rendelkezőnek, ha egy kétfős csapat esetén 

legalább az egyik csapattag rendelkezik BTSSZ/MTSZ tagsággal. Három vagy több 

csapattagból álló csapatok esetén legalább két csapattagnak kell BTSSZ/MTSZ tagsággal 

rendelkeznie ahhoz, hogy a kedvezményes nevezési díjat érvényesítsük. 


