
 

 

BESZÁMOLÓ 

a Budavári Általános Iskola (1014 Bp., Tárnok u. 9–11.) 
2012-13. évi versenyéről 

a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062 azonosítószámú projektet követő 5 év 1. évének versenye  
  
 

Megvalósítás helye: Bp., I. kerület, Tabán 
Résztvevők: az iskola tanulói, a II–VIII. osztályból (összesen 119 fő) 
Időpont: 2012. szeptember 28. péntek 
Rendező: a Tabáni Spartacus SKE Tájékozódási Futó Szakosztálya 
Programért felelős személy: Gyalog László 
További rendezők: Zai Bálint, Krasznai Orsolya, Csipi Erzsébet, Tóth Ágnes 
Iskola részéről szervező: Simon Zoltán testnevelő tanár 
 
A Budavári Általános Iskola sportnapja keretében rendezte meg a Tabáni Spartacus SKE a versenyt. 
Az iskolai sportnap többi eseménye a Czakó utcai pályán zajlott, 9-10 között a felsősök, 11:30-
12:30 között az alsósok vettek részt a Tabánban a tájfutó versenyen. 
A versenyeket SI-rendszerrel bonyolítottuk le, minden gyerek (felsősök), illetve minden párból az 
egyik gyerek (alsósok) kapott dugókát (chipet), amellyel a rajtban, valamennyi ponton és a célban 
az SI-dobozba dugva, a cél után a kiolvasáskor nem csak a versenyidejüket, hanem valamennyi, 2 
pont közötti átmenetnek az idejét is megkapták a résztvevők. 

 

   
 Ismertetjük, mi is a feladat Megkapták már a dugókát 

 



 

 

9:15-től a felsősök indultak a Tabán felső részén, a Kőműves lépcső tetejénél levő rajtból a 
pályájukra. Három pálya közül lehetett választani: a Batman és a Pókember pálya 1000 m, a 
Superman pálya 500 m hosszú volt. 
Már tavaly is ilyen pályákon futottak, így most a legtöbb gyerek egyedül próbálta meg a versenyt.  
A rajt előtt a rendezők kis csoportokban mindenkinek elmagyarázták a tájékozódás lényegét, a 
térképen található jeleknek a magyarázatát, és az egyik legfontosabbat, hogyan kell a térképet 
mindig beforgatni a tereptárgyak (utak, teniszpálya) segítségével, vagyis tulajdonképpen É-nak 
fordítani. 

   
 Magyarázat a térképről a rajtban és már el is indultak 
 
A verseny során bejárták/futották a Tabán nagy részét, a Krisztina krt. – Gellérthegy u. – Kereszt u. 
közötti területen. A gyerekek megértették a feladatot, és többen jó időt is futottak a pályákon. Az 51 
fő komoly létszámot jelentett. 

 

   
 Pontfogás kényelmesen Egy pont bójával és chip-dobozzal 



 

 

11:30-tól az alsósok jöttek le osztályonként a rajthoz, osztályfőnökeik vezetésével. Ők 
többségükben a rövid, 500 m hosszú Superman pályát futották, de néhányan a hosszabb, 1 km-es 
pályákat is megpróbálták. A rövidebb pályát az ott indulók több mint fele hibátlanul teljesítette. 
Akik a hosszabb pályákat is megpróbálták, azok már jobban érezték ennek a sportnak a szépségét, a 
16 indulóból 11-en hiba nélkül végeztek. A 68 induló felülmúlta várakozásunkat, a gyerekek 
lelkesen vettek részt a versenyen. 
Így az iskolából összesen 119 fő vett részt ezen a sikeres versenyen. 
 

   
 A pontok bokorban és fákon 
 
A versenyről készült fenti fényképes beszámoló és a részletes eredmények megtalálhatóak a Tabáni 
Spartacus SKE egyesületi honlapján (www.tabanispartacus.hu), valamint a Budavári Általános 
Iskola honlapján (www.budavari.sulinet.hu) is, az eredményekkel. 
  
Budapest, 2012. 10. 03.  
 
 
 

Gyalog László 
 
 


