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Balogh Tamás (1941-2008) a Budapesti Diáksport Szövetség egykori
főtitkárának emlékére
Balogh Tamás vasutas szülők gyermekeként 1941-ben született
Tápiószelén. Édesapját a II. világháború végén „málenkíj robotra”
elhurcolták és soha nem tért vissza. Édesanyja, mint szintén MÁV vasúti
dolgozó egyedül nevelte fel két fiát. Vasutas szabadjegyük volt a
vonatokra, ők ezt ki is használták és sokat utaztak, főleg a hegyeket
járták. 1958 őszén a Zemplénben túráztak, amikor Engelmayer Ákos
sporttársunk összetalálkozott velük és könnyen meggyőzte őket a
természetjáró versenyzés szépségéről, akkor még így nevezték a
tájfutást. Könnyen és gyorsan beilleszkedtek a Budapesti Spartacus
csapatába. Tamásnak (Kaponya volt a beceneve, mely elkísérte
egész életén át) a versenyzés fizikai része nem jelentett gondot, mivel
ő már 1955 óta atletizált a futás és a gyaloglás szakágakban a Bp.
Honvédben a neves Antal Gyula edző keze alatt. Első figyelemre méltó
eredménye tájfutásban az volt, amikor 1959-ben a Felszabadulás Kupán
az ifjúsági csapatot megnyerték, ezt követően 1960-ban már az Országos
Ifjúsági Csapatbajnokságot nyert csapat tagja volt.
1961-től már a felnőtt csapatban Tóth Pistával fut együtt az egyik részlegen,
míg
testvérbátya, László a másik részlegen futott, amikor a Bp. Spartacus először nyerte
meg az
Országos Csapatbajnokságot. Ezt követően 1962-ben is tagja volt az OB győztes Spartacus csapatának
és bekerült a válogatott keretbe is. Az év őszén két évre behívták sorkatonai szolgálatra, ebben az
időszakban a Bp. Honvédban versenyzett. Leszerelés után ismét a Bp. Spartacus csapatát erősítette, és
már természetes módon tagja volt az OB győztes Spartacus csapatának ugyanakkor az egyéni OB-n
két Spartacus-os (Örsi András és Schönviszky György) közé szorulva második lett. Továbbra is hozta a jó
eredményeket. 1966 és 1977 között tagja volt a Spartacus csapatának, amely 1967-és 1970 között, majd
1972-ben, 1975 és 1976-ban nyerte az OB csapatversenyt. Hasonlóan tagja volt a Spartacus győztes OB
váltójának 1967-ben, 1972-ben és 1977-ben is. 1972-ben ismét a második helyet szerezte meg az OB
egyéniben. 1966-ban, 1968-ban és 1970-ben tagja volt a VB-re utazó magyar csapatnak. Időközben
megszerezte a versenybírói és a TF-en a szakedzői képesítést is. Tamás a Spartacusban, ahol élete
végéig versenyzett, a legmegbízhatóbb csapatember volt.
1976-tól Skerletz Iván mellett dolgozott az MTFSZ-ben 1996-ig, ez idő alatt elévülhetetlen érdemeket
szerzett a tájékozódási futás utánpótlás nevelésében.
1996-tól a Budapesti Diáksport Szövetségben dolgozott, mint főtitkár és nagyszerű munkát végzett az
iskolai sport szervezésében is. Csendes, empatikus és mégis nagy munkabírása alapján hamarosan
megkedvelték kollegák, iskolaigazgatók, testnevelők.
Hosszantartó és egyre rosszabbodó betegsége után 2008. január 30-án végleg eltávozott közülünk.
A család hozzájárulásával méltó emléket és hagyományt állít ezzel az emlékversennyel a Budapesti
Diáksport Szövetség, hiszen immár harmadik alkalommal kerül ebben az évben megrendezésre a tél
atlétikai versenye. Tamás barátunk biztosan jólesően szemléli „odafentről” ezt a szép és egyre
népessebb mezőnyű versenyt, hiszen hosszú éveken át az egykori ’Olimpiai Csarnokban’ ő szervezte a
téli atlétikai kupasorozatokat.
Nekünk pedig, egykori munkatársainak, kollégáinak kötelességünk folytatni munkáját, tisztelegve egy
életpályának, egy becsületes, igaz sportbarátnak.
Budapest, 2018. február 5.
A BDSZ elnöksége nevében
Szlatényi György
alelnök

VI. Balogh Tamás Emlékverseny
Középiskolás Fedettpályás Atlétikai Csapatbajnokság
1. A verseny rendezője: Budapesti Diáksport Szövetség
2. A verseny helyszíne: Bok Csarnok (volt Syma Csarnok) 1146 Budapest, Dózsa
György út 1.
3. A verseny időpontja: 2018. március 7. szerda 10.00
4. Indulók: Budapesti Középiskolák V-VI. korcsoportos tanulói (2002-2001-2000-19991998-ban születettek). Az V-VI. korcsoport értékelése egyben történik.
2003-ben született középiskolás tanulók is indulhatnak.
5. Csapatlétszám: 4 fős fiú és leány csapatok, amelyből a legjobb 3 eredménye
számít. Egy iskola egy versenyszámban nemenként egy-egy csapatot indíthat,
egy fő maximum 3 versenyszámban versenyezhet (váltóval együtt).
6. Értékelés: Versenyszámonként (a váltót kivéve), a csapat 3 legjobb
eredményének átlagát számoljuk. A csapatok közötti holtverseny esetén a
versenyszámban legjobb eredményt elérő versenyző eredménye számít.
7. Nevezés: A Budapesti Diáksport Szövetség e-mailcímén a mellékelt nevezési
lapon (1. számú melléklet), 2018. március 2. péntek (bpdssz@gmail.com).
8. Igazolás, jelentkezés: Igazolás a versenyirodán 8.30 órától. Igazolások az
általános részében leírtak szerint, az összesítő névsort (2. számú melléklet),
diákigazolványokat
kérjük
bemutatni.
Jelentkezés
a
helyszínen
a
versenyszámoknál 30 perccel a versenyszám kezdete előtt. Jegyzőkönyv
mintákat nemenként/csapatonként/versenyszámonként kérjük előre kitölteni,
és leadni a jelentkeztetésnél.
9. Versenyszámok: fiú 60 méteres síkfutás, leány 60 méteres síkfutás, fiú távolugrás,
leány magasugrás, fiú súlylökés, leány súlylökés, fiú 4x1 körös váltófutás, leány
4x1 körös váltófutás
10. Egyebek:
 A futó cipő szöge 6 mm-nél hosszabb nem lehet.
 A versenyszámok kezdete előtt 10 perccel be kell vonulni.
 Távolugrásban és súlylökésben egy próbakísérletre van lehetőség, minden
versenyző három kísérletet tehet. A fiú súlylökés 5 kg-os, a leányoké 3 kg-os
golyóval történik, bemelegítés medicin labdával.
 Magasugrásban a versenyzők 6 kísérletet tehetnek tetszés szerinti magasságon.
Kezdőmagasság: 125 cm, magasságemelés: 130-135+140-145-150-154-158-162166-169-172 cm
 Öltözködés a kijelölt öltözőkben. Az öltözőkben és a pályán hagyott
értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

11. Díjazás: Az I-III. helyezett fiú és leány csapatok tagjai versenyszámonként érem-,
az I-VIII. helyezett csapatok oklevéldíjazásban részesülnek. Az iskolák közötti
összevont pontverseny győztese elnyeri a Balogh Tamás vándorserleget. Minden
résztvevő emlékpólót kap.

Tervezett időrend
(tájékoztató jellegű, a csapatok számától függően változhat)
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10.00 60 méter időfutamok
fiú
súlylökés
leány
távolugrás A-B pálya
fiú
11.00 60 méter időfutamok
leány
12.00 magasugrás A-B pálya
leány
12.30 súlylökés
fiú
14.00 4x1 körös váltó
fiú
4x1 körös váltó
leány
16.00
Eredményhirdetés

