
 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

MUZSIKÁL AZ ERDŐ 
 tájékozódási túraverseny  

2022. február 12. szombat 
 

 
A verseny célja 

A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat népszerűsítése, ennek keretén belül a 

tájékozódási versenyzést kedvelők részére téli versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

A verseny meghatározása 

Gyalogos, egyfordulós, nappali, középfokú (B kategóriás) pontbegyűjtő 

tájékozódási túraverseny. 

 

A verseny helye és ideje 

2022. február 22. (szombat), Parádfürdő belterülete és a környező parkok, erdők. 

Rajt: 9:00 – 10:00 között. 

Versenyközpont (rajt és cél): 

Parádfürdő, Freskó Étterem terasza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A verseny kategóriái 

Felnőttek,  Iskolások,  Családok 11 év alatti gyerekekkel, 

Családok 11-17 éves gyerekekkel,  Nagyszülők. 

A csapatlétszám 2-6 fő, de felnőtt kategóriában egyéni indulás is lehetséges. 



Nevezés 

Nevezési díj: Határidőig:    500 Ft/csapat + 100 Ft/fő 

   Határidőn túl ill. helyszínen: 600 Ft/csapat + 200 Ft/fő 

Nevezési határidő: 2022. február 10. (csütörtök) 

Nevezési cím: geogyongy@gmail.com (e-mail); 30/554-3071 (tel.) 

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját 

felelősségére indul. Kártérítés a rendezőségtől semmilyen címen nem 

igényelhető. 

A benevezett csapatok indulás előtt színes térképet ill. a feladatokat részletesen 

leíró menetutasítást kapnak. 

 
A rajt elérésének lehetőségei 

A versenyközpont Parádfürdő, Kórház buszmegállótól 100 méterre van. 

Személyautóval a 24-es úton Gyöngyös és Eger felől. 

A rajt eléréséről és a hazautazásról mindenki maga gondoskodik. 

 

A verseny pályaadatai és a szükséges felszerelés 

A verseny pontbegyűjtő jellegű, a megszokott (távolságmérés, 

magasságkülönbség-számítás) és nem megszokott (ami addig még eszünkbe jut) 

feladatokkal. 

Előzetes pályaadatok: Táv: kb. 5 km, szint: kb. 100 m, versenyidő: kb. 2 óra. 

Szükséges felszerelés: tájoló, vonalzó, íróeszköz. 

 

A versenyen alkalmazott térkép 

1:5000 méretarányú színes tájfutótérkép 

 

A Versenybíróság összetétele 

Simon Péter, Simon Gábor, Simon Veronika. 

 

A verseny díjazása 

Az I-III. helyezettek érem- és oklevél-díjazásban részesülnek. 

Minden résztvevő a célba érkezéskor kitűzőt kap. 

Eredményhirdetés: 14:00 órakor a „Muzsikál az erdő” színpadán. 

 

„Muzsikál az erdő” programok: 

Egri Szimfonikus Zenekar Kézműves vásár és műhely 

Talamba ütőegyüttes  Erdei élményséta 

Cimbaliband   Akadályverseny 

 

 

Szeretettel várunk minden természetet, tájékozódást, versenyzést, az erdőt és a 

művészeteket szerető érdeklődőt. 

 

 

„Muzsikál az erdő” - ahol az erdő és a zene összefonódik. 

Jókedv, erdei értékek, művészetek, barátság, testi-lelki 

feltöltődés”! 

mailto:geogyongy@gmail.com

