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 Budapesti és Pest megyei diákolimpia Gödöllő Kupa 
Meghatározás: egynapos, regionális rangsoroló, nappali, középtávú egyéni tájfutó verseny 

Rendező: 
A BTFSZ és a PmTSz megbízásából a 

Silvanus SE 
Silvanus SE 

Elnök: Simon Tamás 
Titkár: Katona Eszter 

Pályakitűző: Fekete András 
Versenybíróság: 

Ellenőrzőbíró: Peics Antal Zsolt 
Helyszín: Gödöllő – Egyetemváros 

Versenyközpont: Premontrei Szent Norbert Gimnázium [2100 Gödöllő Egyetem tér 16.] 
Térkép: 1:5 000 / 2,5 m méretarányú, 2013-ban helyesbített 

Résztvevők: 
budapesti és Pest megyei általános- és 
középiskolák nappali tagozatos tanulói 

nyílt, a versenyen bárki indulhat, aki nevezését a 
határidőig eljuttatja a megadott e-mail címre 

Kategóriák: 

F (férfi/fiú) és N (női/leány) II., III., IV., V., 
VI. korcsoport „A” és „B” (amatőr - 

népszerűsítő) kategória 
II. kcs. – 2002-ben vagy később születettek 
III. kcs – 2000–01-ben születettek 
IV. kcs. – 1998–99-ben születettek 
V. kcs. – 1996–97-ben születettek 
VI. kcs. – 1995-ben vagy korábban 
születettek 

Mindenki csak a saját korcsoportjába 
nevezhet. 

FN 21; 40; 50; F65; Nyílt Kezdő; Nyílt Technikás 
Kevés nevező esetén kategória-összevonást 

alkalmazzunk! 

Továbbjutók: 

Az „A” kategóriákban Budapestről az első 
10, Pest megyéből az első 5 helyezett 

nevezhető az országos döntőre, melynek 
időpontja: 2013. május 25-26. 

 

Nevezés: 

e-mailen [silvanusse@gmail.com],  
a kategória, név, rajtengedélyszám  

(ha van), SI-szám megadásával. Ugyancsak a 
nevezéskor kérjük megadni a tanuló 

iskolájának nevét, továbbá, hogy budapesti 
vagy Pest megyei-e! 

e-mailen [silvanusse@gmail.com],  
a kategória, név, rajtengedélyszám (ha van), SI-

szám megadásával. 
A helyszíni nevezés csak az üres helyek erejéig 

lehetséges.  
(kivéve nyílt kategória) 

Nevezési 
határidő: 2013. április 21., vasárnap 

Nevezési díj: 
„A” kategóriában 500 Ft/fő;  
„B” kategóriában ingyenes 

A nevezési határidőig 800 Ft/fő  
 (Nyílt kategória: 500 Ft/fő) 

A nevezési határidőt követően 50% pótdíj (kivéve 
a nyílt kategória) 

Tervezett „0”-id ő: 10 óra (Gödöllő Kupa indulói a diákolimpia mezőnye után 20 perccel indulnak) 

SPORTident: 
A versenyt az SI rendszerrel bonyolítjuk le, a dugóka bérleti díja – kizárólag a Gödöllő Kupa 

indulóinak – 200.- Ft. 

Díjazás: 
Az 1–3. helyezettek éremdíjazásban 

részesülnek. 
nincs 

Megközelítés: a BKV H8-as HÉV végállomásától gyalogosan 600 méter [szalagozás] 

Egyéb: 

A versennyel párhuzamosan megrendezzük a „B” kategóriás (amatőr-népszerűsítő) diákolimpiát 
is. Ez a versenyszám parkversenyként kerül megrendezésre 11 órától, és ingyenes a résztvevők 
számára. 
A vk-ban öltözési lehetőséget biztosítunk. 
Parkolni csak a környező utcákban szabad a KRESZ előírásait betartva. 
További információk: silvanusse@gmail.com címen. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

Budapest, 2013. március 6. 


