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2 4 .  B A K A N C S O S  A T O M  K U P A  ( B A K )  
 

Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túraverseny 

(az Országos Természetjáró Tájékozódási 

Csapatbajnokság III. fordulója, valamint az Országos 

Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 6. fordulója) 

 

Paks, Ürgemező Észak 

2021. augusztus 28. 
 

 

 

Bevezető helyett 

A cseresznyési Cseresznyéskert Erdei Iskola nagyon kedvelt a kirándulók, az iskolai csoportok és a különböző 

találkozókon részt vevő felnőttek körében. Az erdei iskola legutóbb hét éve volt a Bakancsos Atomkupa helyszíne, 

akkor a versenyzők tetszését is elnyerte. Idén a korábbi térképünk kibővített változatán szándékozunk a 

versenyzőknek, számukra eddig ismeretlen terepen, könnyű és még könnyebb  pályák kitűzésével a dél-mezőföldi 

tájat megmutatni. A helyszín lehetővé teszi, hogy a messzebbről érkezők (a férőhelyek erejéig) az erdei iskolában 

kapjanak szállást.  

 

A verseny célja 

A túraversenyzés népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása azoknak a természetjáróknak, akik eme 

szabadidős elfoglaltságra érdeklődést, lelkesedést mutatnak. Országos túraverseny rendszeres megrendezése Tolna 

megyében és közelében. Az országos bajnoki kategóriák mellett a versenyzés megismertetése a fiatal turistákkal és 

a kíváncsi kezdő felnőttekkel, családokkal.  

 

A verseny helye és ideje 

2021. augusztus 28. (szombat) 

Találkozó, versenyközpont: Paks, Cseresznyés Erdei iskola 

Az első rajt 8 órakor, az utolsó 10 óra 30 perckor lesz. 

 

A találkozó helyszínének megközelítése:  

2014-hez hasonlóan idén is a verseny első tájékozódási feladata a rajtközpont megtalálása   

Gépkocsival: a 6. sz. főútról Pakson a buszpályaudvarnál kell letérni, a Táncsics M. u., Kápolna u., Pál u., 

Györkönyi u. útvonalat érdemes követni, majd az autópálya fölött áthaladva, tovább kb. 2,5 km aszfaltozott erdei 

úton érhető el a cseresznyési iskola. Autópályán érkezőknek bármelyik lehajtó választható, amelyiktől a Dózsa Gy. 

út, Tolnai út találkozásánál lévő körforgalmat (Paks egyetlen körforgalmát) kell megcélozni, a körforgalomból a 

Kápolna u. irányába kihajtva a fenti leírás szerint kell tovább haladni. A körforgalomban van Cseresznyés feliratú 

tábla is. Meg itt van a koordináta: N46.64065 E18.79026 

Tömegközlekedéssel: Ha valaki tömegközlekedéssel tervez a versenyünkre jönni, jelezze a nevezésben, és 

megoldjuk a rajtba kijutását. 

Paksról külön busz indul a rajtba 8.30 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központ parkolójából. 

 

Rendezők 

a DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület és  

az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya 

 

Versenybizottság:  MTSZ versenybíró: 

Elnöke: Jakab Albert    36 20 4318112 Bacsó Nándor 

Tagok: Jakab Éva        36 20 3144650  

 Pánovics István Tel.: 30/951-20-36 

 Péter Imre e-mail: banan36@t-online.hu 

 Decsi Béla  

Ellenőrző bíró: Kókai Péter  



VERSENYKIÍRÁS    24. BAKANCSOS ATOM KUPA 
 

2 

 

A verseny formái és kategóriái 

Bontott távú, kötött menetsebességes, felső-, közép- és alapfokú egyfordulós, nappali természetjáró tájékozódási 

túraverseny. 

 

A kategóriák: A–A/36-50 és A/60-70-80 

Felsőfokú: tájfutótérképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok részére, a 

megfelelő életkori kategóriákkal.  

Távok: 8 és ~5 km, szintek: az Ürgemezőn?  

A két kategórián belül életkortól függő eltérő menetsebesség van – az országos bajnoki kiírás és érvényes 

versenyszabályzat szerint. Legalább 3 csapat esetén érmeket az életkori kategóriák szerint is osztunk. 

 

„B” kategória 

Középfokú: tájfutótérképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok és 

egyéni versenyzők részére.  

Táv: 7 km, szint: minimális.  

(Külön díjazzuk a felnőtt és legalább 3 csapat esetén az IFI kategóriákat.) 

 

Kincskereső (tájfutótérképes) C kategória 

Alapfokú: tájfutótérképen, bontott távú verseny (2-4 fős csapatok részére), az időmérő állomások között 

kötött menetidővel, közvetlenül utak mellett található ellenőrző pontokkal + elméleti kérdések megoldása. 

Alapszintű tájékozódási feladatok megoldása szükséges.  

Táv: 7 km, szint: minimális.  

(Külön díjazzuk a felnőtt és legalább 3 csapat esetén az IFI kategóriát.) 

 

Kiránduló (turistatérképes) C kategória   

Alapfokú: turistatérképen, útvonalleírással segített, bontott távú verseny (2-5 fős csapatok részére), az 

időmérő állomások között kötött menetidővel + elméleti kérdések megoldása.  A „kiránduló C” kategória 

végig jelzett úton halad. 

Táv: 10 km, szint: minimális.  

(Külön díjazzuk a felnőtt és legalább 3 csapat esetén az IFI kategóriát.) 

 

IFI-nek számít a csapat „B” kategóriában, ha a csapat minden tagja 19 év alatti, „eC” és „kC” 

kategóriákban, ha a csapat minden tagja 15 év alatti. 

 

Lehetőség van a kiránduló C kategória pályáját túravezetővel, csapatosan teljesíteni, ilyen irányú 

igényt kérjük a nevezésben előzetesen jelezni. A csapat tervezett indulási ideje: 9.00 óra. (Amikor a 

busz beérkezik.) 

 

Családi kategória 

Ez is egy népszerű kategóriánk. A családi kategóriában olyan családokat várunk, ahol a legkisebb 

túraversenyző 6 évesnél fiatalabb. A távot és a szintidőt hozzájuk méretezzük, lesz idő nézelődésre, de 

természetesen nem maradnak el a bóják a szúróbélyegzővel ezen a pályán sem.  

Tájfutótérképen, részben útvonalleírással támogatott, bontott távú verseny (2-6 fős csapatok részére), az idő 

nem számít, és számítani lehet valamilyen mesés feladatra is. A térképen rajta lesz a turistatérkép részlete is, 

ha valaki azt jobban szereti.   

Táv: 2-3 km, szint: elhanyagolható. A részvétel a fontos. 

 

Nevezés, nevezési díj 

Előzetes nevezési lehetőség 2021. augusztus 23-ig írásban: e-mail: jakab.albert@dmtr.hu  

Kérjük, hogy a nevezésben az alábbi adatokat adjátok meg:  

csapatnév, kategória, versenyzők száma, plusz térkép igény, szállítási igény. 

 

Érdeklődni telefonon: (20) 431-81-12 és (20) 31-44-650. 

 

 

 

mailto:jakab.albert@dmtr.hu
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A verseny nevezési díja: 

határidőre beérkezett nevezés esetén 800 Ft / fő 

        kedvezmény* 200 Ft / fő 

15 éves kor alatt, előnevezés esetén nincs nevezési díj, a vendégeink vagytok 

helyszíni nevezés esetén mindenkinek 1.500 Ft / fő 

 

* Kedvezmény előnevezés esetén: paksiaknak, Paks környékieknek, MTSZ-tagoknak, Bakancsoson már korábban 

résztvevőknek.  

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

Helyszíni nevezésre természetesen a maradék térképek erejéig lesz lehetőség. 
 

Térképek  

A versenyen minden A és B kategóriás csapat két-két darab berajzolt térképet kap (2021-es helyesbítés,  

M 1:10 000, alapszintköz: 2 m). A csapatonként két darab térképen kívül, előzetesen jelzett igény szerint plusz, 

berajzolt térképet térítés ellenében biztosítunk. A plusz térkép ára: 300 Ft/db. 

A Kincskereső C kategória csapatai csapatonként egy-egy tájfutótérképet kapnak. Előzetes kérés alapján plusz egy 

térkép kérhető. 

A kiránduló C kategóriában a pályát tartalmazó térképvázlatot adunk, a csapatonkénti saját turistatérkép indokolt.  

 

Kötelező felszerelés 

Tájoló, íróeszköz, óra, elsősegély csomag. Az A és B kategóriáknál körző, vonalzó is. 

Minden kategóriában ajánlott a turistatérkép. 

„Kiránduló C” kategóriában a Dél-Mezőföld turistatérkép kötelező. 

 

Ajánlott irodalom  

Nincs. Úgysem onnan kérdeznénk. A Cé kategóriák elméleti kérdései részben tájékozódási ismeretekről, részben 

jellemzően a verseny helyszínének állat- és növényvilágáról, nevezetességeiről szólnak. Ha nagyon ráérünk, nem 

riadunk vissza valami gyakorlatias számítási, térképismereti kérdés kidolgozásától sem.  

 

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.  

Óvási díj nincs, igyekszünk minden vitás esetet kezelni. 

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelősségére indul. 

Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető. 

 

Díjazás 

Kategóriánként az első, második és harmadik helyezést elért csapatok érem és oklevél díjazásban részesülnek.  

Minden kategória első helyezett csapata véglegesen elnyeri a kategóriájának megfelelő kupát. 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja délután 3 óra. 

 

Szolgáltatások 

- a versenyközpontban csomagmegőrzés,  

- a célban csoki, ásványvíz, szörp vagy tea, zsíros kenyér. 

 

Szállás lehetőség 

Aki szeretne több időt a helyszínen tölteni, illetve messziről érkezik, az a verseny helyszínén turista jellegű 

szállásban (az erdei iskolában) tud pénteken és/vagy szombaton megszállni, 2900 Ft/fő/éj áron. Ilyen irányú 

igényeiteket kérjük, közvetlenül nekünk, a rendezőknek jelezzétek – az előnevezésben.  

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

a rendezők: 

a Demeter Egyesület és  

az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya 

 


