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Környezetvédelmi útmutató 

„A környezetbarát versenyekért” program hatékony megvalósításához 
-előzetes munkaanyag- 

 
 

Ezzel az útmutatóval a hazai tájfutóversenyek rendezőinek és versenyzőinek szeretnénk segí-
teni abban, hogy a tájfutás valóban zöld sporttá válhasson. Célunk, hogy környezeti szem-
pontból kedvező gyakorlatokat honosítsunk meg, tippeket adjunk a zöldüléshez, és közben 
hozzájáruljunk a rendezők és versenyzők elégedettségéhez is. A széleskörű együttműködé-
sen alapuló program minden elemével kapcsolatban várjuk a javaslatokat, tapasztalatokat és 
visszajelzéseket ezen a lapon. Programunk továbbfejlesztése során igyekszünk a véleménye-
ket a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. 
 
Szemléletünk lényege egyszerű: mindenből csak annyit használjunk, amennyire valóban 
szükség van (a benzintől a rajtszámon keresztül az eredményes papírig); amit lehet, használ-
junk fel többször (pl. a poharat, amiből a frissítőt isszuk); amit pedig már nem lehet használ-
ni, annak az anyagát hasznosítsunk újra (pl. a műanyagot vagy a papírt). 
 
A következőkben néhány olyan konkrét terület gyakorlatait veszünk sorra, ahol a környezeti 
szempontok fontosak és a zöldebb működésnek reális lehetőségei vannak. A lista a későbbi-
ekben bővülhet, várjuk az újabb ötleteket! 
 
 

1. Rajtszám  
 

A rajtszám használata a legtöbb versenyen elkerülhető. Ha van egy kifüggesztett rajtlista a 
célban és a rajtban, akkor senki nem fogja eltéveszteni a rajtidejét, ugyanakkor nem kell fe-
lesleges műanyagot illetve papírt felhasználni. A rajtszám használatának elkerülésével egy 
pár száz fős versenyen akár a rendező klub néhány versenyzőjének következő nevezési díja is 
megspórolható. (Az egyetlen versenyszám, ahol a rajtszám valószínűleg szükséges, az egyedi 
térképes váltó.) 
 
Verseny előtti kérdés:  

- Van-e olyan versenyszám, ahol feltétlenül szükség van a rajtszámra? 

 
2. Térképfólia 

 

Minden térképet egységesen befóliázni szükségtelen. Arra kell törekedni, hogy csak azok a 
versenyzők és csak akkor használjanak fóliát, amikor erre szükség van. 

Két módszer lehetséges:  
1) Mindenki hozzon saját fóliát! Ez esetben erre nyomatékosan fel kell hívni a versenyzők 
figyelmét, kategóriánkénti bontásban meg kell adni a térkép méretét az értesítőben, és jó 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGw4ZG1INTFrTGllZkFnVUQ2TnBySlE6MQ#gid=0


rendezőnek nem árt némi tartalék fóliával is készülni a rajtban, hátha mégis elfelejtette vala-
ki, és közben szakad az eső.  
2) A rendező biztosítson megfelelő méretű és vastagságú fóliát! Ha többféle méretű 
kivágatot is használnak, akkor többféle méretű fólia is legyen. Ne legyen a fólia túl vékony 
„uzsonnás zacskó”, zörgős, stb.  
 Mindkét esetben gondoskodni kell a befóliázatlan kategóriánkénti térképcsomagok 
eső elleni védelméről, és még jobb, ha ez egy fedett helyen (rajtsátor) van, ahol a versenyző 
beteheti a csomagból kihúzott térképét a fóliába, és eközben sem ázik el. 
 
Verseny előtti kérdés:  

- Melyik takarékos megoldás jobb az adott versenyen? 

 
3. Papírhasználat 

 

Takarékoskodjunk a papírral! Az eredmények kinyomtatásakor nem kell mindig az összes ka-
tegóriát automatikusan kinyomtatni, csak azokat, amikben frissült az eredmény az előző 
nyomtatás óta. Az SI szoftverben ezt be lehet állítani, erre figyeljünk oda! 

- 10.3 verzió esetén: Verseny napja menü / Eredmények / Automatikus eredmények → 
az itt feljövő panel jobb oldalán lehet állítani, hogy csak a változott kategóriák. (Itt le-
het beállítani az automatikus nyomtatás időközét is, illetve az itt kiadható „Visszaállí-
tás” parancs hatására legközelebb minden kategória eredménye – ha változatlan is – 
kinyomtatódik. Ez kerülendő.) 

- 11.0 verzió esetén: Eredmények menü / Előzetes eredmények → balra a beállítások-
nál lehet megadni az automatikus listák tulajdonságait, köztük azt, hogy csak a válto-
zott kategóriákat nyomtassa. 

Amikor lehet, használjuk fel a papír mindkét oldalát! A már egyszer felhasznált papírok másik 
oldalára is lehet nyomtatni. Mivel nem minden nyomtató szeret mindenféle papír másik ol-
dalára is nyomtatni, ezért ehhez előzetesen elvégzett próba, illetve szükség esetén előválo-
gatás (a gyűrött, felkunkorodott sarkú papírok kiszedése) szükséges. Amennyiben nyomta-
tásra nem használjuk fel a lapok mindkét oldalát, keressünk más felhasználási lehetőséget: 
gyűjtsük össze a féloldalasan használt papírokat, és adjuk oda egyetemistáknak jegyzetelés-
hez vagy óvodásoknak rajzoláshoz! Kérjük meg az utolsó használókat, hogy gondoskodjanak 
a papír szelektív gyűjtéséről! (A szelektív gyűjtéssel a „Hulladékgyűjtés” pontban foglalko-
zunk részletesebben.) 

Használjunk újrafeldolgozott papírt a versenyeken adódó különféle nyomtatási fel-
adatokhoz (tájékoztató, rajtlista, pótszimbol, részidős papírok, eredménylista)! Ma már nem 
kell tartani azoktól a problémáktól (porolás, elakadás, stb.), amik az itthon elterjedt 
újrapapírok első generációját jellemezték. Az MTFSZ-től bérelhető SI rendszerrel együtt a 
szövetség újrapapírt ad, hogy ezzel is hozzájáruljon a versenyek ökológiai lábnyomának csök-
kentéséhez. 
 

Verseny előtti kérdések:  
- Aki beszerzést intézi, tud-e újrahasznosított papírt venni? 

- Tudnak-e az SI rendszer kezelői a takarékos nyomtatási opciókról? 

- Ki fog odafigyelni a kétoldalas nyomtatásra? 

- Kinek lehet odaadni az esetleg megmaradó egyoldalasan használt papírt? Ki figyel 

majd erre? 



 
4. Frissítő a célban 

 

Egyszer használatos műanyagpoharak helyett a versenyzők saját poharait használjuk a frissí-
tésnél! Ennek érdekében fontos felhívni a versenyzők figyelmét az értesítőben és a verseny 
honlapján, hogy hozzanak magukkal poharat*. Futás előtt minden versenyző a befutó köze-
lében lévő pohártartóba teheti a poharát, befutás után pedig ebbe kapja majd a frissítőt. Ez-
zel a rendszerrel a nyilvánvaló környezeti előnyökön túl megspórolható a műanyagpoharak 
költsége, és várhatóan egyszerűbb lesz a frissítés, mert a frissítő személyzetnek nem kell a 
poharakkal foglalkozni. 
A rendező egyesület készíthet saját pohártartót, vagy kérhet az MTFSZ-től. A pohártartó 
többféle lehet: pl. asztal, aminek van egy alsó lap része, és fölötte 5-6 centivel egy másik 
(párhuzamos síkban lévő) lap, amin kb. 8 centi átmérőjű kör alakú lyukak vannak, hogy a be-
tett pohár ne dőljön el, vagy ugyanilyen „dőlés-gátló” megoldással ellátott, egymás fölötti 
sorokban kialakított „pohárfal”, amit egy kb. függőleges síkban elhelyezkedő lap tart. Annak 
érdekében, hogy a versenyzők könnyen megtalálják a poharukat, mindenféle színes dolgot 
lehet festetni a tartóra a gyerekekkel, illetve számozni lehet a sorokat. 
A pohártartókat célszerű a befutás utáni kordon mentén elhelyezni, vagy ha ott nem fér el az 
összes, akkor egy kisebb külön területen, mint a térképes zacskókat. 
 
*Az értesítőben és a honlapon használható például ez a szöveg, vagy módosított verziói:  
A célban a frissítőt szeméttermelő műanyagpohár helyett saját poharakba adjuk, ezért mindenkit kérünk, 
hogy hozzon magával poharat! A poharakat futás előtt a frissítő terület közelében elhelyezett tartók valame-
lyikébe lehet tenni, befutás után pedig a poharat felvéve ebbe osztjuk a frissítőt! 
No disposable plastic cups will be used to hand out post-race refreshments in the finish area. Please take your 
own cup with you to the competition, put it in the cup holder next to the refreshment tent before the race, and 
use it after the competition to get refreshed. 

 
Verseny előtti kérdések:  

- Van-e elég pohártartó? 
- Benne van-e az értesítőben és fenn van-e a honlapon, hogy ilyen rendszer lesz? 

 
5. Hulladékgyűjtés 

 

A versenyeken a hulladékot ajánlott kevés – vagy (még jobb) csak egyetlen egy – gyűjtőhe-
lyen, szelektíven gyűjteni.  
 
A kevés gyűjtőhelyes megoldás előnyei: 

- Ha sok helyen van gyűjtés és nincs mindenhol szelektív gyűjtés, akkor sok szelektíven 
gyűjthető hulladék kerül a kommunálisba. Ha néhány helyen vannak csak gyűjtők (de 
azok szelektívek), akkor nem fordulhat elő, hogy valaki észre sem vette, hogy van sze-
lektív gyűjtés. 

- A nagyobb mennyiségben gyűlő azonos típusú hulladék (pl. aránylag sok műanyagpa-
lack) látványa hamar egyértelművé teszi, hogy melyik gyűjtő mire szolgál; ez nagyban 
növeli a szelektív rendszer sikerét. 

- Kezdetben oda lehet állítani valakit, aki szól, hogy mit hova kell tenni, ha erre szükség 
van. (Ez különösen az első néhány versenyen lehet fontos, ameddig megszokják a 
versenyzők a rendszert. Mivel elsősorban a már begyűjtött hulladék látványa jelzi a 
versenyzőknek a szelektív gyűjtő rendeltetését, az egyes versenyek elején – amikor 



még kevés a begyűjtött hulladék – különösen figyelni kell rá, hogy ne kerüljön nem 
oda való hulladék a gyűjtőbe. Kezdetben akár csak néhány rossz helyre dobott sze-
mét is veszélybe sodorhatja a rendszer működését. Ez a probléma a verseny későbbi 
szakaszában és a sokadik hasonló gyűjtési módszert alkalmazó versenyen már sokkal 
kevésbé fog jelentkezni.) 

A kevés gyűjtőhelyes megoldás a versenyzőknek jelenthet néha némi plusz sétát, de ez a mi-
nimális "erőfeszítés" (ami akár a bemelegítés vagy a levezetés részévé is tehető) nagyon fon-
tos feltétele a sikernek. (Olyannyira, hogy amennyiben a verseny helyszínén alapból is van-
nak hulladékgyűjtők, javasoljuk ezek használati lehetőségének megszüntetését, ha ez lehet-
séges.) A fenti előnyökön túl a gyűjtőhelyek alacsony száma megkönnyíti a rendezők dolgát 
mind a gyűjtők kihelyezése, mind a hulladék elszállítása alkalmával. 
 
A szelektív gyűjtés 2012-től bizonyos versenyeken (OB-k, kiemelt versenyek) kötelező. Cél-
szerű azonban minden más versenyen is ilyen rendszert működtetni a környezet védelme és 
a takarékosság érdekében.  
 A következő hulladékfajtákat javasolt elkülöníteni: 

 műanyag (pillepalack, fólia, stb.) 

 papír  

 szerves (banánhéj, almacsutka, stb.) 

 alumínium (sörös doboz, „edzést helyettesítő” italok doboza, stb.) 

 bármilyen egyéb anyag, amiből az adott versenyen valamiért sok keletkezik 

 kommunális vegyes 
 
Mivel a hulladék kidobása a legtöbb ember számára nem tudatos tevékenység, hanem au-
tomatizmus, célszerű úgy kialakítani az egyes gyűjtőket, hogy ránézésre (agymunka, pl. fel-
iratok olvasása nélkül) nyilvánvaló legyen, hogy mit hova kell dobni. Cél, hogy az azonos 
anyagok gyűjtői a különböző versenyeken hasonlóan nézzenek ki, hogy a versenyzők meg-
szokják a rendszert. Ha egységes megjelenésű gyűjtőket használunk, egymás sikerét is nagy-
ban tudjuk segíteni! A jól kialakított gyűjtőkkel rengeteg kudarc, munka és bosszúság spórol-
ható meg. 
 

Javasolt gyűjtők: 

 
Műanyag hulladéknak: oszlopokra rögzített molinóval körülvett terület (pár négyzetméter), 
ahova a műanyagot (leginkább pillepalackokat) dobni lehet. A molinó alját jól rögzíteni kell, 
hogy stabil, szélálló legyen. Ha van külön kupakgyűjtő és rá tudjuk venni az embereket, hogy 
lecsavarják a kupakokat és a dobozba dobják, az nagyon meggyorsítja a végén az összesze-
dők munkáját (gyorsan össze tudják lapítani a palackokat). Ennek érdekében egy kupakgyűj-
tő doboz (előre belerakott 10-15 kupakkal) rögzíthető valamelyik karóra/oldalfalra. 
A gyűjtőhely kialakításához szükséges molinó és karó lehet a rendező egyesületé, vagy szál-
lítható a versenycsomaggal. (Ha másfajta kerítésanyag áll rendelkezésre, abból is ki lehet 
alakítani egy hasonló gyűjtőt.) Fontos, hogy a gyűjtőhely jó forgalmas helyen legyen, hogy 
mindenki beleakadjon véletlenszerűen is. Fontos továbbá, hogy a szelektív gyűjtés után ki és 
hova viszi a hulladékot – ezt célszerű előre megbeszélni. 



 
A fenti (kupakgyűjtő nélküli) illusztráció helyett nemsokára fényképet használunk majd.  
Aki volt a 2011-es pécsi WMOC-n, az már láthatott ilyen gyűjtőket bennük összegyűjtött pa-
lackhegyekkel. 
 
Verseny előtti kérdések:  

- Van-e molinó és jó karó, amire rögzíteni lehet a molinót? (Vagy van más kerítésanyag, 

amiből hasonló gyűjtőt lehet kialakítani?) 

- Ki viszi majd el a műanyaghulladékot? Hova kerül majd a hulladék? 

 

Papírnak: nagyobb méretű papírdoboz vagy műanyag láda, jól olvasható felirattal, ha meg-
oldható, esővel védett kialakításban. Mivel egy sima felülről nyitott ládába a tapasztalatok 
szerint bármit bedobnak az emberek, célszerű a kialakításon gondolkodni (várjuk az ötlete-
ket!). Egy ígéretesnek tűnő megoldás a „postaláda” forma, vagyis egy lezárt doboz, aminek 
az oldalára (a tetejéhez közel) van vágva egy akkora lyuk, amin a papír befér, de más nem 
nagyon. Legjobb azt a dobozt használni, amiben a papír érkezik, és a tetejétől pár centire vé-
gig kivágni az egyik oldalt kb. 3 cm magasan (az ábrán pirossal jelzett részt). A doboz tetejére 
lehet egy nagy piros „PAPÍR” feliratot nyomtatni (letölthető/nyomtatható innen). A dobozt 
célszerű egy asztalra tenni, hogy jobban szem előtt legyen, és kevésbé piszkolódjon. Feltéte-
lezhető, hogy az esetleges nagyobb papírhulladékokat (cipős dobozt, stb.) a versenyzők ott 
fogják hagyni a doboz mellett az asztalon. 

 
Mivel a versenyen keletkező papírhulladék nagy részét jellemzően a rendezők dobják ki, cél-
szerű lehet a rendezői sátorban egy külön papírgyűjtőt működtetni. Ebben az esetben nem a 
gyűjtő kialakítása a legfontosabb, hanem az, hogy a papírral dolgozó rendezők tudják, hogy 
hova kell gyűjteni a használt papírt, és hogy oda is figyeljenek a rendszer jó működtetésére. 
 
Verseny előtti kérdések:  

https://docs.google.com/open?id=0Bwx3-Iat5AMmX2pTSGd4ZXFTWXVpcFJoUW9WakhyZw


- Odafigyelnek-e a papírral dolgozó rendezők (a verseny közben és utána a papírok le-

szedésekor) a szelektív gyűjtésre?  

- Ki készíti el a postaláda (vagy egyéb) kialakítású papírgyűjtőt? 

- Ki viszi majd el a papírhulladékot? Hova kerül majd a hulladék? 

 
Szerves hulladéknak: ásott, táblával megjelölt gödör, ami a verseny után betemethető. A 
gödör melletti földkupac is útbaigazítást ad. Olyan versenyeken, ahol nem lehet gödröt ásni, 
célszerű helyette műanyag hordót használni – ilyenkor különösen fontos a nagyon feltűnő 
tábla alkalmazása. (Utóbbi esetben a rendezők dolgának megkönnyítése érdekében célszerű 
olyan hordót használni, ami utólag lezárható, szállítható. Pl. a kisebb kék cefrés hordók kivá-
lóan megfelelnek.) 

 
Az illusztráció frissíthető. 
 
Verseny előtti kérdések:  

- Ki ássa a gödröt?  Ha nem lehet gödröt ásni, ki hoz hordót? 

- Van-e tábla (pl. almacsutka rajzzal)? 

- Ha nem lehet gödröt ásni, ki viszi majd el a szerves hulladékot?  

 
Alumíniumnak: azon az asztalon, ahol a papírgyűjtő doboz is ki van helyezve, elfér egy (vagy 
több) nagy lavór, amibe az aludobozokat lehet tenni. Ha rá tudjuk venni az embereket, hogy 
összelapítsák a dobozokat, akkor sokáig elég egy lavór. Amikor megtelt, a rendezők egy zsák-
ba üríthetik a dobozokat, melyekért a nagyáruházakban darabonként néhány forint jár. (A 
zsákot nem szabad otthagyni, nehogy összekeveredjen a kommunális hulladékkal.) A lavór 
külső pereméhez érdemes hozzárögzíteni néhány összelapított aludobozt (pl. vastag cellux-
szal), hogy egyértelmű legyen a rendeltetése. (Előre be lehet tenni néhány lapos dobozt is.) 
 
Verseny előtti kérdések:  

- Van-e elég nagy lavór hozzá rögzített aludobozzal? 

- Ki néz rá néha, hogy nem kell-e üríteni a lavórt? 

 
Összességében tehát a központi hulladékgyűjtő hely részei: egy elkerített rész a műanyag-
nak, egy asztal papír és alumíniumgyűjtővel (postaláda és lavór), egy gödör vagy hordó a 
szerves hulladéknak táblával, és egy zsákos rész a kommunális hulladéknak. Ha minden esz-
köz rendelkezésre áll, akkor egy néhány száz fős versenyhez kb. fél óra alatt elkészíthető a jól 
működő központi hulladékgyűjtő hely, ami a sikeres szelektív gyűjtés záloga.  
 



Kezdetben célszerű az értesítőben és a honlapon is elmondani, hogy ilyen jellegű szelektív 
gyűjtési rendszer lesz. Egy szövegjavaslat:   
A versenyen egyetlen gyűjtőhelyen kialakított szelektív hulladékgyűjtési rendszer lesz (műanyag, papír, alumí-
nium doboz, szerves hulladék, maradék szemét). A környezet védelme és a takarékosság érdekében számítunk 
minden versenyző együttműködésére! 
Waste disposal will only be possible in one designated area. Plastic, paper, aluminium, and organic waste will 
be segregated. Please cooperate with us and use the system in an orderly way. Forests and organizers will 
thank you. 

 
A különböző anyagok gyűjtésére ne használjunk hasonló kinézetű, feliratos kukákat vagy zsá-
kokat! Az elmúlt évek tapasztalatai szerint ezek a legtöbb esetben alkalmatlanok a jól műkö-
dő szelektív gyűjtés megvalósítására. 
 

6. Büfé 
 

A saját poharas-tányéros megoldás részletei további egyeztetést igényelnek (következő lépé-
sek: környezetbarát mosogatási lehetőségek felderítése, egyeztetés a büfésekkel). Az útmu-
tatónak ez a része a Spari Kupa után frissülni fog. 
 

7.  Telekocsi 

 
A telekocsis rendszer használata nemcsak viszonylag környezetbarát, hanem takarékos meg-
oldás is. Célunk, hogy minél több tájfutó minél könnyebben élhessen ezzel a lehetőséggel. 
Ennek érdekében az „Oszkár” (http://www.oszkar.com/) rendszerében szeretnénk kialakítani 
egy megkülönböztető jelzést tájfutók számára, ez azonban még további egyeztetést igényel 
(következő lépések: kapcsolatfelvétel a lap fejlesztőivel, egyeztetés a megoldás részleteiről). 
Terveink szerint ez a fejlesztés a büfé zöldítésével együtt a környezetvédelmi program máso-
dik körének részeként valósul meg. 
  

http://www.oszkar.com/

