
 

 

 
 

Beszámoló a 
TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062 

azonosító számú pályázat keretében az 5. fenntartási évben (2017. 09 – 2018. 08.) 
megvalósításra került tevékenységekről 

 

Váci utcai Ének-zenei Általános Iskola  
Tájfutás Világnapja – bemutató verseny 

 
Iskola neve: Váci utcai Ének-zenei Általános Iskola 
Iskola címe: 1016 Budapest, Lisznyai u. 40–42. 
Megvalósítás időpontja: 2018. 05. 08. kedd 
Programért felelős személy:  Bokor Gábor testnevelő tanár és Gyalog László (Tabáni Spartacus) 
További rendezők:  Tabáni Spartacus SKE rendezői: Krasznai Orsolya, Csipi Erzsébet,  

Horváth Attila, Jenei Margit 
Kísérő tanárok:  Gátay Tiborné, Tamás Attila, Vadári Zsolt, Baksa Éva 
Megvalósítás helye:  Budapest, I. kerület, Tabán 
Résztvevők:  az iskola 5–8. osztályos tanulói  
Rendező: Tabáni Spartacus SKE Tájékozódási Futó Szakosztálya 
 
A világnap egy alkalom, hogy az egész világban egy nap megmutathassuk, kik is vagyunk 
tulajdonképpen, mi az a tájfutás, mi benne a szépség, érdekesség. Elsőként 2016-ban lett 
meghirdetve. Ez az alkalom minden évben egyúttal egy világrekord-kísérlet is, a szervezők idén a 
világ minden részén összesen 500 ezer fő részvételére számítanak. 
A Tájfutás Világnapja 2018-ban egy egész hét eseményeit foglalja magába. Ez alkalomból a Tabáni 
Spartacus SKE nevéhez méltóan a Tabánban szervezett tájfutó eseményeket, 9–13 óra között, 3 
iskolának (a Vácin kívül a Lisznyai utcai és a Budavári általános iskolának). 
A Váci utcai Ének-zenei Általános Iskolából Bokor Gábor testnevelő tanár és Gyalog László 
(Tabáni Spartacus) szervezésének köszönhetően valamennyi (mind a nyolc) felsős osztály, összesen 
181 fő tudott részt venni a rendezvényen. 9-től 12 óráig óránként 2 osztály indult. 
 
Az osztályok létszáma: 

 5a 28 fő (20 fiú,   8 lány) 
 5z 28 fő (13 fiú, 15 lány) 
 6a 21 fő (11 fiú, 10 lány) 
 6z 27 fő   (8 fiú, 19 lány) 
 7a 15 fő   (6 fiú,   9 lány) 
 7z 23 fő   (9 fiú, 14 lány) 
 8a 18 fő   (8 fiú, 10 lány) 
 8z 21 fő   (6 fiú, 15 lány) 
Összesen 181 fő (81 fiú, 100 lány) 



 

 

 
A program minden csoport (osztály) részére egy kis pontbegyűjtő verseny volt. 
 
Egy csoport tagjai egyszerre indultak. Néhányan egyénileg, legtöbben párban, kevesen hármas 
csoportban teljesítették a pályát. 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. 1–1 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. 
 
Minden csoportnak volt kísérője 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 feladatot. 
 
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. 
 
Az így kialakult eredmény alapján osztályonként az első fiú, illetve lány (pár) kapott oklevelet. 
 
Mindenkit hívtunk, ha megtetszett ez a sportág, próbálja meg, itt a Tabánban is van rá lehetőség, 
hiszen itt van szakosztályunk központja. 
 
 
Budapest, 2018. 05. 08. 
 
 
 
 
      Gyalog László  
  Tabáni Spartacus SKE 
      szakosztályvezető 

 



 

 

 
Tájfutás világnapja, 2018. 05. 08. Tabán 

Váci utcai Ének-zenei Általános Iskola 
 

Résztvevők 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
Néhány kép a versenyről 

 

 
Rajt előtti magyarázat 

 

 
Pontfogás 


