
INTERSPORT- Somogy megyei Összetett Diák- Tájfutó Kupa 2011 

Értékelés 
 

Kedves Tájfutó ifjak és szülők!  

 

A Somogy Megyei Tájékozódási Futó Szövetség 2011 évben másodszor rendezte meg 

a címben szereplő eseménysorozatot, első alkalommal a kaposvári INTERSPORT áruház 

szponzori támogatásával.  

7 tájfutó verseny alapján, a Diákolimpiai korcsoport- beosztásnak megfelelően 

értékeltük az indulókat és egy pontrendszer alapján alakult ki az év végi összetett eredmény. 

Az előző évi első kiíráshoz képest annyit módosítottunk, hogy minimum 4 befejezett 

versenyhez kötöttük az összetett értékelésben való részvételt. Ezzel az volt a célunk, hogy 

ténylegesen egy összetett eredmény alakuljon ki, ne lehessen 1 vagy 2 rajthoz állással 

dobogóra kerülni.  

A versenyeken a diák korcsoportokban összesen 477 rajthoz állást regisztráltunk, 

összesen 21 intézményből. Ezek a számok lényegében megegyeznek a tavalyi adatokkal (480 

induló- 21 iskola). A sorozat iránti érdeklődés tehát nem lanyhult, de sajnos nem is 

fokozódott.  A két téli Teremversenyen, valamint a Kaposvár belvárosában rendezett Corso 

futáson voltak legtöbben, de a többi rövid távú illetve „erdei” futamon is 30 feletti átlagos  

indulói létszámot jegyezhettünk fel.  

A versenyek megrendezésében minden alkalommal 4-8 fős stáb vett részt, akik 

legjobb tudásuk szerint igyekeztek lebonyolítani a rendezvényeket, és akiknek ezúton is 

szeretnénk mindezt megköszönni. Az idei sorozatban az eredményszámításhoz lényegi 

reklamáció nem érkezett, így 10.30-án, a Normáltávú Megyebajnokság után, gyorsan sikerült 

eredményt hirdetnünk.  

 A szövetség terve, hogy jövőre- az előző és ezévi tapasztalatokon alapuló kisebb- 

nagyobb módosításokkal- ismét kiírja ezen versenysorozatot, ezzel is próbálva népszerűsíteni 

a Tájékozódási Futást Somogy megyében.  

 Aki szeretne többet megtudni, tanulni a tájékozódási futásról, azoknak javasoljuk a 

Taszár Honvéd SE Tájékozódási Futó szakosztálya utánpótlás csoportja edzéseinek a 

látogatását. Az edzésekről információ kérhető Galambos Erika edzőtől. 

(tubika.erika@gmail.com, 06-30-552-8443) 

 Rendezvényeinkről jövőre is a www.smtfsz.hu weboldalon olvashattok információkat. 

 

Várunk minden érdeklődőt 2012-ben is! 

 

Kaposvár, 2011. november 7. 

 

Csizmadia István   Ifj. dr. Pavlovics György              Dr. Müller Balázs 

 SMTFSZ elnöke       SMTFSZ titkára          Ötletgazda, főszervező 
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