
  

45.  M Á T R A  K U P A 

TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY VERSENYKIÍRÁSA 

                                                                Országos csapatbajnoki 10. forduló 

                                                       Országos Középfokú Túrabajnokság 15.forduló 

                                                      Gyöngyös-Mátrafüred  - 2021. október 16. 

 

 

 

A verseny célja:  versenyzési lehetőség biztosítása a csapatbajnokságba benevezett 

csapatok illetve mindazok részére, akik fel akarják mérni tájékozódási 

felkészültségüket, és meg akarják ismerni a tájékozódási túraversenyzést. 

A verseny rendezője:  Mátra TTS 

A verseny fő támogatói:  Egererdő Zrt                          

                                                                                      

A verseny helye és ideje:  Gyöngyös-Mátrafüred térsége 

  2021.október 16. szombat             

Versenyközpont:  Mátrafüred – Bene patak melletti esőházak, melynek 

megközelítése Gyöngyös irányából a 24-es főúton 

lehetséges. Mátrafüreden a kisvasút megálló után a főútról 

jobbra (ÉK irányba) kell letérni,  kb 250-300 m-re 

található. Parkolási lehetőség előtte lévő parkolóban, vagy 

Mátrafüred területén egyéb helyeken a versenyközponttól 

500-600 m-re. Az erdei útra a parkoló után behajtani tilos!                    

                                                                                                                                                 

Rajt:  8.00-tól  10.00-ig 

 

Térkép:  M=1:10000  méretarányú, 5 m-es alapszint közű, 2018-

ban felülvizsgált    

 

A verseny formája:  gyalogos, nyílt, nappali , egyfordulós, felsőfokú, 

középfokú és alapfokú pontbegyűjtős tájékozódási 

túraverseny 

 

 



 

 
 

 

 

 

Tervezett pálya adatok: 

Kategóriák Induló csapatlétszám 
Tervezett 

táv kb. 

Szint  

kb. 

A-A36-

A50 
Felsőfokú 2-4 fős csapat 8,5 km 500 m 

A 60-

70-80 
Felsőfokú 2-4 fős csapat  6,0 km 300 m 

B 
Középfok

ú 
2-4 fős csapat, ill. egyéni indulás   7,0 km 400 m 

C Alapfokú 
2-6 fős csapat, ill. ált. iskolások, kis 

családosok 
5,0 km 300 m 

Versenybíróság:                            

Pályakitűzők:                                    Bodor Ilona, Vályi Nagy Károly 

Ellenőrző bíró:                                 Hársy István 

Rendező tagok:                              Dr Pócsik Józsi és  Marika, Vörös Tamás,Paulenka  

                                                       Szilvi, Szárnya Pisti és Edit, Rabecz Peti,Kiss Pista, 

                                                       Sőregi Zsolti 

Szövetségi ellenőr:                          Barát László (baratl72@gmail.com)                                           

                                                                                    tel: +36 70-3726282 

 

Nevezés: előzetesen   2021. október 10-ig   az alábbi címeken: 

e-mail-ben: bodor.ilona@t-online.hu 

Érdeklődni telefonon:          Bodor Ilona                 30/510-1980 

                     Vályi Nagy Károly     30/218-74-61  

Nevezési díj: 1200.-Ft/fő (előnevezéssel), melyet a verseny helyszínén kell 

befizetni. A „B és C” kategóriákban 14 év alatti diákoknak 

térítésmentes. 

 Nevezni a helyszínen is lehet, ebben az esetben a nevezési díj 

 1500- Ft/fő, melyet a verseny helyszínén kell befizetni. 

Nevezéskor kérjük a pontos számlázási adatok megküldését! Adószámot is! 

Csapatonként 2 db berajzolt térképet adunk 2 db menetutasítással.  

További nyomdai térképet csak előzetes jelentkezéssel együtt lehet igényelni, térítés 

ellenében (800- Ft/db). 

 Célba érkezéskor frissítő ital, csoki.                                                                    

Fontosabb szabályok:  a pontbegyűjtős versenyen „A” kategóriákban a rajtban kapott 

térképen lévő pontokat kell felkeresni a megadott versenyidő 

(életkornak megfelelő) alatt tetszőleges sorrendben. A „B” és 

„C” kategóriákban a kapott térképen lévő pontokat szintén 

tetszőleges sorrendben lehet felkeresni a megadott versenyidő 



 

 
 

alatt.     Az ellenőrzőpontokon az igazolást a térképpel azonos 

számú rovatba kell jelölni!   Az ellenőrzőpontokon 

szúróbélyegző, esetleg zsírkréta van. Egyes pontokon a feladatra 

adott választ golyóstollal kell beírni. Csak tiszta, egyértelmű 

jelölést fogadunk el. A versenyzőkarton egy igazolóhelyén csak 

egy jelölés lehet. A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ 

versenyszabályzata szerint történik. Óvás írásban, a csapat célba 

érkezését követő egy órán belül nyújtható be a versenybírósághoz, 

az óvási díj - 3.000,- Ft - egyidejű befizetésével. A versenyen való 

induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját 

felelősségére indul! Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen 

címen nem igényelhető! 

Kötelező felszerelés: A-A/36-A/50, A/60-A/70-A80, B, kategóriákban: tájoló, (ÉK-i 360 

fokos), íróeszköz, körző, vonalzó, óra, ivóvíz, elsősegély csomag, 

Mátra túristatérkép 
 „C” kategóriában ugyanez a felszerelés ajánlott. 

Eredményhirdetés: várhatóan a verseny napján 16.00 órakor a célban. 

 

Verseny díjazása: minden kategória első helyezett csapata elnyeri a Mátra Kupa 

vándorserlegét. 

                                             A 2019-es győztetésektől kérjük a kupák visszajuttatását. 

                                                            

 Az első hat helyezett csapat oklevél, az első három helyezett  

csapat tagjai érem díjazásban részesülnek. 

 

 

Gyöngyös, 2021. szeptember 30.    Rendezők 

 


