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Spartacus Kupa 2021  
Éjszakai Tájékozódási Túraverseny Csapatok részére  

kiírás 
 
 

 

A verseny célja: A tájékozódási túraverseny népszerűsítése, éjszakai versenyzési lehetőség 
biztosítása a sportág kedvelőinek. A Felsőfokú Országos Természetjáró Tájékozódási 
Csapatbajnokság VII. fordulója. 
 
A verseny formái és kategóriái:  
Csapatok számára rendezett, bontott távú, kötött menetsebességű, egyfordulós, felső és középfokú 
éjszakai természetjáró tájékozódási túraverseny.  
A verseny kategóriái   Táv:    menetsebesség 

A, A36:     ~7000 m,    3 km/h 

A50:      ~7000 m,    2,5 km/h 

A60/70/80:     ~6000 m,    2km/h 

B:     ~7000 m,   3 km/h 

Szintkülönbség:    jelentéktelen 

Az A, A36, A50, valamint a A60, A70, A80 kategóriájú csapatok azonos pályán, de eltérő 
menetsebességgel haladnak.  
Értékelés: a Magyar Természetjáró Szövetség Versenyszabályzata szerint. 
Óvás: A Magyar Természetjáró Szövetség Versenyszabályzata szerint. Óvás díja: 3000Ft. 
Kötelező felszerelés: Tájoló, szerkesztési eszközök, elsősegélycsomag, folyadék, hőállópohár, 
fejlámpa, zseblámpa. 
Rendező: Szentesi Spartacus Szabadidős Sport Egyesület. 
Verseny időpontja: 2021. október 2. szombat. 
Verseny helyszíne: Nagymágocs, Mágocséri erdő 

Versenyközpont: Nagymágocs- Ótompahát Közösségi tér (46°34'28.1"N 20°26'28.0"E) udvara. 
Parkolás az utcában. 
Megközelíthetőség:  
Szentes-Orosházát összekötő 4405 sz. út 12 km jelző tábla után kell DNY-i irányba kanyarodni (bója 
jelzi) Ótompahát „főutcájára” (csak egy utca van) 160 m megtétele után érünk a közösségi tér és ABC 
épületéhez. 
Rajt: 19.00-20.15 óra között. Keverési idő nincs, minden célba érkezőt értékelünk. Indítás az azonos 
kategóriában vagy pályán indulók esetében minimum 4 perces időközökkel. Pályabontás október 3. 
vasárnap 7.00 óra. 
Eredményhirdetés: 00-01 óra között. 
Térkép: Méretarány 1:10 000, alapszintköz: 1m, helyesbítve: 2016, 2020-ben felülvizsgálva, méret: 
A4. 
Versenybizottság:        Pályakitűzők: 

Elnök:  Bugyi Zsolt     Barát László 

Tagok:  Barát László      

Ellenőrző bíró: Surányi Tibor 
Szövetségi ellenőr: Döme Géza, eltajolo@gmail.com tel:+36-20-3409807 



Szentesi Spartacus Szabadidős Sport Egyesület 

Verseny díjazása: Az A-A36-A50 és az A60-A70-A80 csapatokat együtt értékeljük. Az 1-3. helyezett 
csapatok érem és oklevéldíjazásban részesülnek. A kategóriák legkevesebb hibapontot elérő csapatai 
részére serleg.  
A nevezést az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni:  
e-mail: szentesispari@gmail.com, levél: Szentesi Spartacus Sz.S.E, 6600 Szentes, Gólya u. 2.sz. 
Kérjük, hogy a nevezésben az alábbi adatokat adjátok meg: csapatnév, kategória, versenyzők száma, 
plusz térképek száma, babgulyás adagszáma. 
A jó előkészítés érdekében kérjük a határidő pontos betartását!  
Nevezési határidő: 2021. szeptember 28. 
A verseny nevezési díja:  
1. Határidőre beérkezett nevezés esetén minden kategóriában (A-B-) 1000.- Ft/fő. 18 év alatti 
diákoknak 500. Ft/fő.  

2. Határidőn túli és helyszíni nevezés esetén 1500 Ft/fő.  
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni.  
A díj magába foglalja A és B kategóriában 2 db eredeti, berajzolt színes tájfutó térképet, étkezési 
szolgáltatásokat. Egyéb térképigény: előnevezéssel 500 Ft/db-ért berajzolt térkép igényelhető.  
 
Egyéb információk: 

- A verseny során fellépő problémák esetén a 70/372-6282 telefonszámon lehet értesíteni a 
rendezőket. 

- A versenyterep esős idő esetén vízállásos, amely az egyenletes haladást nehezíti. 
- A versenypálya keresztezi a 4405 sz. forgalmas főutat, kérjük mindenki körültekintően a KRESZ 

szabályait betartva keljen át az úttesten (menetidőben az átkelésre plusz időt adtunk). 
- Szentes-Orosházát összekötő 4405 sz. út felújítás alatt áll, kérjük türelmetek a közlekedés 

során. 
 

Szolgáltatások: 
• A célban folyadék- és kalóriapótlás (zsíros kenyér, tea).  
• Csomagmegőrzés. 
• Babgulyás igényelhető 1000 Ft/adag egységáron, kérjük az igényeket a nevezésben 

jelezzétek. 
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját 
felelősségére indul. Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető. 
 

Szeretettel várunk minden versenyzőt és érdeklődőt. 
 
Szentes, 2021-08-25. 
        Rendezőség 

 
Támogatók:  
Szentes Város Önkormányzatának Sport és Ifjúsági Bizottsága 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat  

mailto:szentesispari@gmail.com

