
    
 

 
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
megbízásából 2017. április 1-2. (szombat
Tájfutó Szakosztálya rendezi a 2017. évi 
Bajnokságot valamint az ARAK – 
 
A verseny egyik fő célja a sportág népszer
középiskolái részére külön versenyt hirdetünk
eredményes indulót nevezett iskolának lehet
elvinni a Vadex soponyai erdei iskolájába egy bemutató foglalkozásra.
 
Ezen a versenyen az indulás ingyenes, a jelentkez
legkésőbb 2017. március 24. péntek
címen az alábbi adatok megadásával: név
térképet tudunk biztosítani és az eredményük is egynek számít)
Az 5-12-ik osztályos tanulókat várjuk.
 
A rajt 13:30-tól 15:00-ig tart, indítás érkezési sorrendben.
 
A verseny szombati helyszíne: 
István Király Általános Iskola, Székesfehérvár, Kelemen
a történelmi belváros közvetlen szomszédságában
beépítettséggel, helyenként parkokkal, játszóterekkel, többnyire kiváló 
könnyű tájékozódási feladatot jelent a kezd
 
Szombaton lehetőség lesz egyéb tájfutó 
játék. 

 
Egyéb: 

• Aki részt vesz a rendezvényen, az hozzájárul a képi rögzítéshez.
• A versenyen mindenki saját felel
• Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályák több, nem túl forgalmas utat keresztez

nem lesz, ezért kérünk mindenkit, hogy a KRESZ szabályait tartsa be!
 
Honlap: http://araktajf.blog.hu/ 
facebook: arak.tajfutas 
 

  

őiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
2. (szombat-vasárnap) a Székesfehérvári Alba Regia Atlétikai Klub 

rendezi a 2017. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Tájékozódási Futó Országos 
 VADEX KUPÁT. 

 célja a sportág népszerűsítése, ezért szombatra Székesfehérvár 
középiskolái részére külön versenyt hirdetünk (egyéni, v. páros indulással), ahol a legt
eredményes indulót nevezett iskolának lehetősége lesz, később egyeztetett id
elvinni a Vadex soponyai erdei iskolájába egy bemutató foglalkozásra. 

Ezen a versenyen az indulás ingyenes, a jelentkező iskoláktól a várható létszámot ké
péntek 24:00 óráig beérkezőleg e-mailben az 

címen az alábbi adatok megadásával: név (egyénileg, vagy párban szeretne indulni, egy párnak
térképet tudunk biztosítani és az eredményük is egynek számít), osztály, oktatási intézmény.

ik osztályos tanulókat várjuk. 

ás érkezési sorrendben. A verseny távja 2000 m.

István Király Általános Iskola, Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 30/A, Palotaváros
a történelmi belváros közvetlen szomszédságában. A városi környezet, jórészt lakótelep, eltér
beépítettséggel, helyenként parkokkal, játszóterekkel, többnyire kiváló futhatósággal és 

 tájékozódási feladatot jelent a kezdők számára is. 

tájfutó játékok (labirintus, mátrix) kipróbálására is 

Aki részt vesz a rendezvényen, az hozzájárul a képi rögzítéshez. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályák több, nem túl forgalmas utat keresztez
nem lesz, ezért kérünk mindenkit, hogy a KRESZ szabályait tartsa be!

Mindenkit szeretettel vár az ARAK 

     

iskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
a Székesfehérvári Alba Regia Atlétikai Klub 

Tájékozódási Futó Országos 

Székesfehérvár általános és 
(egyéni, v. páros indulással), ahol a legtöbb 

bb egyeztetett időpontban, 30 diákját 

 iskoláktól a várható létszámot kérjük megadni 
mailben az araknevezes@gmail.com 

(egyénileg, vagy párban szeretne indulni, egy párnak csak egy 
oktatási intézmény. 

A verseny távja 2000 m. 

Palotaváros lakótelepi környezet 
árosi környezet, jórészt lakótelep, eltérő 

futhatósággal és láthatósággal 

irintus, mátrix) kipróbálására is 200,- Ft/fő/minden 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályák több, nem túl forgalmas utat kereszteznek, útlezárás 
nem lesz, ezért kérünk mindenkit, hogy a KRESZ szabályait tartsa be! 

RAK Tájfutó Szakosztálya! 


