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A világnap egy alkalom, hogy az egész világban egy nap megmutathassuk, kik is vagyunk 
tulajdonképpen, mi az a tájfutás, mi benne a szépség, érdekesség.  
Ez az alkalom egyúttal egy világrekord-kísérlet is, a szervezők a világ minden részén összesen 250 ezer 
fő részvételére számítanak. 
 
Május 11-én, délelőtt, a Tájfutás Világnapja alkalmából a Tabáni Spartacus SKE nevéhez méltóan a 
Tabánban szervezett tájfutó eseményeket, 9–13 óra között, 4 iskolának. 
 
A Tabáni eseményre óránként jöttek a csoportok.  
 
A 4 iskola és az indulók száma iskolánként: 
Váci utcai ének-zenei Általános Iskola 156 fő 
Lisznyai utcai Általános Iskola 86 fő 
Budavári Általános Iskola 31 fő 
Deák Diák Általános Iskola 10 fő 
Összesen 283 fő 
 
Az óránkénti induló osztályok: 
9–10:  Váci utcai  6a 29 fő  (13 fiú, 16 lány) 
  6z 29 fő (10 fiú, 19 lány) 
 Lisznyai utcai  2b 16 fő (13 fiú, 16 lány) 
  6a 16 fő (13 fiú, 16 lány) 
 összesen  90 fő 
 
10–11: Váci utcai  7a 23 fő   (9 fiú, 10 lány) 
  7z 19 fő (12 fiú, 11 lány) 
 Lisznyai utcai  2a 20 fő   (9 fiú, 11 lány) 
 összesen  62 fő 
 
11–12: Váci utcai  5a 29 fő (14 fiú, 15 lány) 
  5z 27 fő (11 fiú, 16 lány) 
 Lisznyai utcai  3a 17 fő (11 fiú,   6 lány) 
 Deák Diák  3a 10 fő   (3 fiú,   7 lány) 
 összesen  83 fő 
 
12–13: Lisznyai utcai 4b 17 fő (12 fiú,   5 lány) 
 Budavári 5a 17 fő   (6 fiú, 11 lány) 
 Budavári 7o 14 fő (10 fiú,   4 lány) 
 összesen  48 fő 
 
Mindösszesen 283 fő (141 fiú, 142 lány) 
 
 
A testnevelő és kísérő tanárok sorra hozták az osztályokat az iskolákból. 
A program minden csoport (osztály) részére egy kis pontbegyűjtő verseny volt. 
 
Egy csoport tagjai egyszerre indultak. Mindenki kapott egy térképet és egy kartont, amelyre ráírta a nevét. 
A térképen szerepelt a rajthely háromszöggel, a célhely dupla karikával, és 25 pont karikával megjelölve. 
A csoportnak 20 perc állt rendelkezésére, hogy valamennyi pontot megfogja. A pontokon különböző 
színű zsírkréták lettek elhelyezve, amelyekkel a pont sorszámának megfelelő négyzetbe kellett vonalat 
húzni, az adott pont érintését ezzel igazolták a résztvevők. Az nyert, aki a legtöbb pontot fogta, és a 



leghamarabb beért a célba. Ha egy osztályból többen is megfogtak azonos számú pontot, a befutási 
sorrend döntött. Az idő lejárta után percenként 1 pontot vontunk le az elért pontszámból. 
Az így kialakult eredmény alapján osztályonként az első 3 kapott oklevelet. 
 
A csoportok 2-4 percenként indultak a pályára. A 20 perc leteltét a csoport sorszámának megfelelő számú 
dudaszó jelezte a Tabán mindkét részén. 
Minden csoportnak két kísérője volt a rendezők közül. Ők magyarázták el a csoport rajtja előtt a térkép 
jeleit, a térkép beforgatását (ez a tájékozódás egyik legfontosabb része, hogy a térkép úgy álljon, ahogy a 
valóságban is láthatóak a tereptárgyak), a verseny szabályait, a freladatot. 
 
A gyerekek többsége nagy lelkesedéssel próbálta megkeresni a pontokat. Kisebb csapatok alakultak ki, 
akik együtt keresték a pontokat, de a jobbak egyedül gyűjtötték a színes vonalakat. 
 
Mindenkit hívtunk, ha megtetszett ez a sportág, próbálja meg, itt a Tabánban is van rá lehetőség, 
szakosztályunkban. 
 

 
A verseny (a pontbegyűjtő) térképe a pontokkal 

 
 



Képek a versenyekről 
 

  
 Készülnek a rendezők Megkezdődnek a magyarázatok 
 

  
 Magyarázatok kicsiknek… és nagyoknak 
 

  
 Rajtok 



  
 Rajt után 
 

 
Egy bója, zsírkrétával 

 

  
  Térképolvasás megállva…  és leülve 



  
 Pontfogások erdőn… 
 

 
 mezőn 
 

  
 Futás domboldalban… és sétaúton 
 

 
Egy nagy befutó 



 
 Egy csapat sok oklevéllel 
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