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Rajtszám 

 



 
Rajtszám 

 csak ahol valóban szükséges: 

- többnapos verseny 

- váltó 

- reklámfelület 



 
Rajtszám 

  
a laminált 

rajtszám 
kerülendő 

 



 
Rajtszám 

  
Pretex 

rajtszám 

jó megoldás 

 



 
Állandó rajtszám - Brazília 

 



 
Térképfólia 

  
Pretex papír vagy a laminálás 

megoldja a problémát 

 



Térképfólia 

 
 
Nem vízálló térkép esetén: 
 

- Ne fóliázzunk be mindent automatikusan 
 

- Hozzon mindenki saját fóliát 

- értesítőbe be kell írni 

- legyen tartalék fólia a rajtban 
 

- Mindenki magának fóliázzon a rajtban 
- legyen rá idő, hely, és megfelelő fólia 

 



Pótszimbol 

 

A cellux-szal „vízállóvá” tett pótszimbol 

nem jó, mert nem lehet szelektíven 

gyűjteni 



 
Pótszimbol 

 Jó megoldás: karon hordható szimboltartó 



 
Pótszimbol 

 Jó megoldás:  

mellre erősített  

kis tasak 



 
Papírhasználat 

 Takarékoskodjunk a papírral! 
 

- Eredmények nyomtatásánál csak azokat a kategóriákat 

nyomtassuk ki, ahol frissült az eredmény az előző 

nyomtatás óta (SI szoftverben beállítható) 

- Kisebb versenyeken nem kell kategóriánként külön lapra 

nyomtatni, hanem lehet folyamatosan 

- Kétoldalas nyomtatás 

- Újrafeldolgozott papír (MTFSZ SI) 

- Használt papír továbbadása (pl. óvodákba, saját célra) 

 

Online eredményközlés 



 
Frissítő a célban 

  

Lehetőségek: 

 

Saját poharas rendszer 

RePohár 
 

 

Eldobható poharak esetén a használt pohár megfelelő, 

helytakarékos gyűjtése (leütött karókra felhúzva) 



 
Hulladékgyűjtés 

 

 

Szelektív gyűjtés: 

- egy gyűjtőhelyen,  a büfével egyeztetve 

- eltérő megjelenésű gyűjtők 

 



 
Hulladékgyűjtés 

 Kiküszöbölhető: 
 

Mindenki vigye haza magával a saját maga 

hulladékát! 

(és otthon dobja a megfelelő szelektív 

gyűjtőbe) 
 

Problémák: 

- több napos versenynél 

- bizonyos hulladékfajtáknál 



 
Hulladékgyűjtés 

  

Egyforma kinézetű gyűjtők – kerülendő! 

 



 
Hulladékgyűjtés 

 Műanyag gyűjtő 



 
Hulladékgyűjtés 

 Papír gyűjtő 



 
Hulladékgyűjtés 

 Szerves gyűjtő 



 
Hulladékgyűjtés 

 Üveg, fém 



 
Hulladékgyűjtés 

 Vegyes egyéb (kommunális) hulladék 



 
Büfé 

 Saját tányéros rendszer 

(távlati cél) 



 
Telekocsi 

 
-Egyesületi szervezés 

-Oszkár 

-Tájfutó Telekocsi  

    Táblázat 

-levlista 



 
Zöldüljön végre a zöld sport! 

 

 
 „Tájfutásért – Pécs Alapítvány” 

1 éves program  

 



 
Zöldüljön végre a zöld sport! 

 - Tájfutó telekocsi rendszer(ek) kialakítása és 

használata 

- Szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása / 

minőségének javítása / módszereinek 

egységesítése 

- Önkiszolgáló, saját poharas frissítő rendszer 

alkalmazása 

- Elektronikus eredményközlés és újrapapír 

használata a nyomtatásoknál 

- Versenybüfé „zöldítése” 

- Szemléletformálás, jó gyakorlatok megismerése, 

összegyűjtése, megosztása 



 
Zöldüljön végre a zöld sport! 

 Rövid távú célok: 

- a magyar tájfutó társadalom 

környezetbarát versenyek gondolata 

mellé állítása 

- környezetbarát intézkedések 

bevezetése a tájfutó eseményekbe 

- a tájfutó események környezeti 

hatásának csökkentése 



 
Zöldüljön végre a zöld sport! 

 Célcsoport meghatározás: 
   

Közvetlen: 

·  baranyai versenyrendezők (55fő) 

·  baranyai rendezésű versenyeken induló 

versenyzők(1800fő) 

·   országosan együttműködő 

versenyrendezők (6 klub, MTFSZ, BmTFSZ) 

·   országos események résztvevői (3000fő) 



 
Zöldüljön végre a zöld sport! 

 Célcsoport meghatározás: 
   

Közvetett célcsoportok: 

·  az összes hazai tájfutó verseny rendezői (93 

klub) 

·  partnerei 

·  résztvevői (42 500 rajthozállás/év) 

·  egyéb sportágak (pl. terepfutó, utcai futás, 

triatlon) szövetségei, rendezői és az általuk 

szervezett eseményeken indulók 

·  lakosság általában 



 
Zöldüljön végre a zöld sport! 

    

- zöldítési programba bevont egyesületek 

száma: 6 

- a környezetbarát versenyrendezést 

megismerő és alkalmazó versenyrendezők 

száma: 200 (kiinduló érték: 1) 

- a projekt által érintett, "zöldített versenyeken" 

történő rajthozállások száma:  

10 200 rajthozállás 



 
Zöldüljön végre a zöld sport! 

 



 
Zöldüljön végre a zöld sport! 

 



 
Taposási kár 

 



 
Taposási kár 

 



 
Köszönöm 
a figyelmet! 

 


