
 

 
 

XIV. NAPERNYŐ KUPA   

62. éves a Kolacskovszky Lajos tájékozódási túraverseny  

OTTCSB 1. versenye és OKTTB versenye  
 

NAPPALI GYALOGOS PONTBEGYŰJTŐS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI EGYÉNI  ÉS 

CSAPAT TÚRAVERSENY 

 

VERSENYKIÍRÁS 

2021. június 6. (vasárnap) 

 

A mindenkori járványügyi szabályok figyelembevételével. 

 
A verseny célja: 

 

Versenyzési lehetőség biztosítása a természetben minden olyan versenyző részére, akik fel akarják mérni tájékozódási 

felkészültségüket tájfutó térkép használatával. A résztvevők megismerhetik a Bánkút környéki Bükk természeti szépségeit. 

Versenyünkkel megemlékezünk a 62 éve először rendezett Kolacskovszky Lajos tájékozódási túraversenyről is.   

 

A verseny helye és ideje: 

 

Bükk hegység, Bánkút, Csurgói erdészház melletti barlangász szállás. (É 48° 05’ 41,49    K 20° 28’ 38,26)  

 

2021. június 6. (vasárnap) 

 

Rajt 8:00-tól 11:00-ig folyamatosan. Kérjük a lassabb menetsebességgel haladókat, hogy a pálya hossza miatt a korábbi 

indulási időt válasszák! Keverési idő nincs, minden célba érkezőt értékelünk. Pályabontás: 17:00 órakor! 
 

Megközelíthető:Bánkút: autóval, motorral, kerékpárral, gyalog. A Bánkúti parkolóban kell a gépjárműveket hagyni. A 

Fehér Sas szálló és étterem kerítése mellett, déli irányban, az OKT kék jelzésen haladva kb. 250 m-t, majd a lejtőn leérve 

(OKT-t elhagyva), jobbra fordulunk és jelzetlen dózerúton haladunk 300 m-t nyugati irányba a csurgói erdészház felé.    

 

Rendező: 

 

Heves Megyei Természetbarát Szövetség 

Kárpát Egyesület Eger 

 

Nevezést az alábbi elérhetőségek valamelyikére kérjük jelezni:  



 

Bóta Attila 

 Cím: 3300. Eger, Tévesztő köz 3. 

 Tel: 36 /322–862 20/9651 - 432 

 E-mail: botaattila1969@gmail.com 

 

 

Nevezési határidő: 2021. június 1.  kedd  /csapatnév, kategória,  hány fő, esetleges plusz térkép igény/  

A verseny nevezési díja: 

 

határidőre beérkezett nevezés esetén, minden kategóriában  1000.- Ft/fő 

határidő után                                                                                                                                         1500.- Ft/fő 

Helyszínen lehetőség nincs a nevezésre, ha előtte nem jelezted szándékod. 

  

A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni. 

A jó előkészítés érdekében kérjük a határidő pontos betartását! 

A nevezési díj magában foglalja minden kategóriában, csapatonként 1 db eredeti, berajzolt, színes tájfutó térképet.  

Plusz berajzolt, színes, térkép igényt csak előzetes nevezés esetén tudunk teljesíteni  +800 Ft/db áron. 

 

Mindenesek: Bóta Attila és Benkó Zsolt    

                              

A verseny formája és kategóriái: 

 

Egyfordulós, nappali, természetjáró, pont begyűjtős, gyalogos tájékozódási egyéni és csapat túraverseny.  

 

   Csapat létszám 2-4 fő, de lehet egyénileg is indulni. Tájfutó térképen, (2018) M=1:10000 méretarányú, alapszint köz 5 m,  

Egyszerűbb tájékozódási feladatokkal nehezített verseny.  

Táv: kb. 9-10 km, Szint: kb. 400m  

 

A rajtban kapott térképen lévő pontok közül a megadott versenyidő alatt kell minél többet felkeresni, tetszőleges sorrendben 

és ott igazolni. Mindenki ugyanazt a térképrajzolatot kapja, ugyanazon feladatokkal, de életkornak megfelelő 

menetsebességre kiszámított versenyidővel.  

 

Kategóriák:  

Gyermek: 14 év alattiak (bajnokságon kívül)  

Ifjúsági: 14-18 év (bajnokságon kívül)  

Felnőtt: 18 -59 év közöttiek (A, A-36, A-50) 

Senior: 60-  év közöttiek (A-60, A-70, A-80) 

Családi: házaspárok szülők nagyszülők, 14 év alatti gyerekkel. (bajnokságon kívül)   

OKTTB: országos középfokú bajnokságba nevezettek életkortól függetlenül (3 km/h) (B kategória)   

 

A verseny díjazása: 

 

Minden kategória első helyezettjei elnyerik a 2021. évi serleget.  Minden kategóriában az I-III. helyezett érmet és oklevelet 

kap.  

 

Eredményhirdetés: 

 

A verseny napján a verseny központban, várhatóan 16:00 órakor lesz.  

 

További tudnivalók: 

 

A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ versenyszabályzat szerint történik. 

Óvás írásban, az eredmény kifüggesztését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási díj 

3000,- Ft egyidejű befizetésével. 

 

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját felelősségére indul! Mindenki megkapja a 

verseny egyedi kitűzőjét. Étkezési, vízvételi lehetőség nincs. Ellátásáról mindenki maga gondoskodjon.   

 

 

Kötelező felszerelés: 

Laptájoló (ÉK-i rendszerű 360o-os ), óra, íróeszköz. 

mailto:botaattila1969@gmail.com


 

Szövetségi ellenőr: Horváth András   

                              Tel: 30-311-2748 

                              e-mail: horvath.andras.5101@gmail.com 

 

Szeretettel várunk minden együtt barangoló, ösvénytaposó természetjárót! 

 

Rendezőség 


