
Tájfutó Felnőtt és Junior Válogatott Program 2013 

 

   Az alábbiakban a novemberi évzárón ismertetett program tervezet kikristályosodott 
verzióját olvashatjátok, néhány kérdőjel még maradt, ezeknél várom az érintettek 
véleményét. A többi programon már nem szeretnék változtatni, de még indokolt esetben ez 
lehetséges. A felsorolt programokat a lehetőségekhez mérten pénzügyileg is támogatni 
kívánjuk, de ennek mértéke várhatóan csak február környékén lesz meghatározható. A 
felsorolás, tájékoztató jelleggel, tartalmazza a hazai bajnokságokat is. 

- január 6-13. VK sorozat, Újzéland (költségtámogatás nem tervezett) 
- január 17-20. Évnyitó edzőtábor, Mecsek (bízva a hómentes terepekben) 
- február 15-17. Dél-Alföldi edzőtábor, (válogatottnak megfelelő szintű edzések) 
- március 10-17. Sprint edzőtábor és Mediterrán Bajnokság, Dél-Olaszország, (a sprint 

versenyszámra készülő versenyzőknek ajánlott, magas színvonalú edzőtábor) 
- március 23. HOB, Nyírbátor 
- április 2-7. Cseh edzőtábor és verseny, a szombati normáltávú verseny a juniorok 1. 

válogató versenye. 
- április 27-1. Válogató verseny és edzőtábor, Magyarország (a pontos helyszín később) 

27-n Középtávú válogató verseny felnőtteknek és junioroknak (2.) 
- május 18-20. Nógrád Nagydíj, Hollókő. 18-n Sprint, 19-n Normáltávú válogató 

verseny felnőtteknek és junioroknak (3. 4.) 
- Az első kérdéses esemény a junioroknak szóló Cseh edzőtábor, én a május 29 – június 

2. közötti időpontot ajánlom. 
- június 1-8. Skandináv VK sorozat (költségtámogatás nem tervezett) 
- június 8. ÉOB, Mecsek 
- június 15-16. Jukola és előtte vagy utána Finn edzőtábor a Felnőtt VB résztvevőknek. 

Egyelőre az utána következő hétre (június 17-21.) érkezett több szavazat.  
- június 22-23. KOB, Héreg 
- június 29-július 7. Junior VB, Csehország 
- Július 5-14. VB, Finnország 
- július 11-14. Szlovák Nagydíj, „B” keretnek (a VB-kről lemaradt, de aktív 

versenyzőknek) 
- augusztus 1-5. Világjátékok, Kolumbia 
- augusztus 16-20. Hungária Kupa, a rendezők meghívják a Felnőtt VB-n résztvevő 

versenyzőket, (FN21E kategóriában nekik elengedik a nevezési díjat) 
- szeptember 7-8. ROB, POCSB 
- szeptember 21-22. Cseh normáltávú OB 
- október 19-20. ONEB 
- október 26-27. OCSB, OEVB 


