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B A K A N C S O S  E G Y É N I  K U P A  
Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Túraverseny 

 
az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság  

I. fordulója 
 

Paks, 2018. március 25. 
 
 

Bevezető: 
A verseny helyszíne az előzetes versenynaptárban meghirdetett Szekszárdi-dombság helyett Paks 
környezetében lesz. Az eredetileg tervezett helyszínen sajnos olyan mértékű fakivágások és erdő 
bekerítések történtek, hogy a terep versenyzésre alkalmatlanná vált. 
 
 
A verseny célja: 
A túraversenyzés népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása azoknak a természetjáróknak, akik 
eme szabadidős elfoglaltságra érdeklődést mutatnak. Egyéni túraverseny megrendezése az országos 
bajnokság keretében. Az országos egyéni bajnoki kategóriák mellett egyéni versenyzési lehetőség 
biztosítása az alapfokú tájékozódási versenyeken résztvevőknek, illetve gyakorlási lehetőség biztosítása a 
tájékozódási ismereteket most elsajátítók részére. 
 
 
A verseny helye és ideje: 
2018. március 25. vasárnap 
Találkozó, versenyközpont: Nyugdíjas klub, Paks, Gesztenyés út, a 2015-ös versenyközpont mellett.  
GPS: 46°37'09.9"N 18°50'09.5"E 
Az első rajt 8 órakor, az utolsó 10 órakor lesz. 
 
A találkozó helyszíne megközelíthető:  
Gépkocsival:  

- Ha északról érkeztek a 6-os főúton: akkor a 6-os úton Paksot déli irányban elhagyva, a lámpás 
(északról jőve a második) kereszteződésnél kell jobbra, nyugat felé fordulni. Ez az út az 
Atomerőmű sporttelep előtt visz el. Az ASE sporttelepet elhagyva, balra a műjégpálya 
környezetében érdemes leparkolni – a versenyközpont előtt csak korlátozott parkoló hely áll 
rendelkezésre. 

- Ha dél felől érkeztek a 6-os főúton, akkor az erőművet elhagyva az első lámpánál kell balra (NY 
felé) kanyarodni. Innen ugyanaz, mint az előző.  

- Autópályán érkezve a 114-es lehajtó (délről az első, északról a harmadik). Paks első 
kereszteződésében balra (Ny felé), ez az már a sportcsarnokhoz visz.  

- Ha valaki tömegközlekedéssel tervez a versenyünkre jönni, jelezze a nevezésben, és mi 
megoldjuk a rajtba kijutását. 

 
 
Rendező: 
DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület és az Atomerőmű SE Természetjáró 
Szakosztálya. 
 

Versenybizottság:  MTSZ versenybíró: 
 Decsi Béla Franczva László 
 Jakab Éva  
 Kókai Péter Tel.: 30/349-2471 
 Péter Imre  e-mail: cufi64@gmail.com 
 Török Erzsébet  
Ellenőrző bíró: Jakab Albert  



 
A verseny formái és kategóriái: 
Bontott távú, kötött menetsebességes, felső- és alapfokú egyéni egyfordulós természetjáró tájékozódási 
túraverseny. 
 
Országos bajnoki kategóriák: 
Felső- és középfokú, tájfutótérképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák, az országos 
bajnoki kiírásnak megfelelő kategóriákban („F”,”N” és „Ny” kategóriák), a megfelelő életkori 
besorolással. (Táv minden kategóriában: ~5 km, szint: minimális.) 
 
„C” kategória (csak előzetes nevezéssel): 
Alapfokú, tájfutótérképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypálya, 2-4 fős csapatok részére. 
(Táv: ∼5 km, szint: minimális). 
 
Díjazás: 
Kategóriánként az első, második és harmadik helyezést elért versenyzők érem és oklevél díjazásban 
részesülnek.  
Minden kategória első helyezett versenyzője véglegesen elnyeri a kategóriájának megfelelő kupát! 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja délután 14 óra, melyhez kérjük/javasoljuk az idősebb 
korosztályok korai indulását. 
 
Nevezés, nevezési díj: 
Előzetes nevezési lehetőség 2018. március 19-ig írásban: e-mail: jakab.albert@dmtr.hu 
 
Érdeklődni telefonon:       20/431-81-12 és 20/314-46-50. 
A verseny nevezési díja  

határidőre beérkezett nevezés esetén   900 Ft / fő 
MTSz tagok, paksiak, diákok   800 Ft / fő 
helyszíni nevezés esetén mindenkinek 1.200 Ft / fő 
C kategória (csak előzetes nevezéssel) vendégeink vagytok  

A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.  
 
A versenyen minden egyéni versenyző 1 db kiszúrt térképet kap (2012-es helyesbítés, M 1:10 000, 
alapszintköz: 2 m).  
 
Kötelező felszerelés: 
Tájoló, íróeszköz, óra, elsősegély csomag, körző, vonalzó. 
 
Kiegészítő rendelkezések: 
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi módosított 
kiadás). 
Óvás – írásban, a csapat célba érkezését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, 
az óvási díj, 4.000 Ft egyidejű megfizetésével. 
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját 
felelősségére indul. Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető. 
 
Szolgáltatások: 

- A versenyközpontban csomagmegőrzés,  
- A célban meleg ital, zsíros kenyér, édesség. 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 a rendezők 
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