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GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY 

 

 

 

ORSZÁGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI EGYÉNI BAJNOKSÁG 
1. forduló 



 

A verseny célja: Minden érdeklődő számára versenyzési lehetőség biztosítása az Alföldön. 

   

A verseny helye és ideje: Kaskantyú, 2022. április 10. (V) 

Első rajt 8
00

 órakor, az utolsó rajt 10
00

 órakor lesz. 

(60-as, ill. 70-es kategóriákban induló versenyzőket csak 9
00

 óráig engedünk nevezni.) 

 

A versenyközpont helye: Kaskantyú külterület. 

  N 46° 38,762′; E 19° 25,288′ 
 

Megközelítés: Kaskantyú központjában a vegyesboltnál DK felé kell fordulni, a Bercsényi utcába. Ezen 

végig kell menni a betonút végéig. Itt (a napelemeknél) jobbra kell fordulni, majd a második földúton 

balra (itt lesz kitéve bója). Ezen az úton kell elmenni a versenyközpontig. Parkolni a vk-ban lehet. 
A földút átlagos autóval jól járható. 

 

-Tömegközlekedés: Azzal Kaskantyú központjáig lehet menni. 
 

A verseny rendezője: 

ELTÁJOLÓK Turista és Szabadidősport Egyesület 

6200 Kiskőrös, Dankó u. 8.

 

Versenybíróság:  Elnök: Döme Géza (Döme) 

 Tagok: Dr. Biácsi Alexandra (Szandi), Biácsi Tamás (Tamás), 

  Bodó Zajzon (Zazi), Halász Alexandra (Szandra), 

  Halász Ágnes (Ági), Halász István (Pisti), Kutak László (Laci), 

  Kutyifa Anikó (Anikó), Sándorfalvi János (Pöszi) 

 Pályakitűző: Döme 

 Ellenőrző bíró: Pöszi 

 
Szövetségi ellenőr:   

Farkas János 

janosf@vipmail.hu 

 +36702282743 

 

A terep: Változatos fedettségű, alföldi homokbuckás terület. 
 

A térkép: 2018-ban készült, 2020-ban helyesbített, IOF normák szerinti, többszínnyomású tájfutó térkép. 

Méretarány M = 1:7500. Alapszintköz 2 m. Méret: A4. 

 

 

 

A verseny meghatározása és kategóriái: 

  Bontott távú, kötött menetsebességű, felső- és középfokú, egyfordulós, nappali, gyalogos természetjáró 

tájékozódási túraverseny. 

 

  N/F kategória: 

(N/F; N/F36; N/F50, N/F60 és N/F70 kategóriák). 

Felsőfokú; tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített egyéni verseny (tájékozódási felkészültség 

szükséges). Mindenkinek a korosztályának megfelelő sebességgel kell haladnia. 

  A táv kb. 7.000 m, a versenyidő kb. 3-5 óra. 

  

 Nyílt kategória: 

(Ny; Ny36; Ny50, Ny60 és Ny70 kategóriák). 

Középfokú; tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített egyéni verseny (tájékozódási felkészültség 

szükséges). Mindenkinek a korosztályának megfelelő sebességgel kell haladnia. 

   A táv kb. 6.500 m, a versenyidő kb. 3-5 óra. 

A verseny díjazása: 

  Kategóriánként az első, második és harmadik helyezést elért versenyzők érmet és oklevelet kapnak.  
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  Az első helyezett versenyzők kategóriánként kupát nyernek. 

2019. évi győztesek: N: Jakab Éva 

 F: Fehér János 

 Ny: Barát László 

 

Nevezés és felvilágosítás: 

  A szervezés érdekében a nevezéseket 2022. április 4-ig írásban kérjük megküldeni az alábbi elérhetőségek 

valamelyikére:       

Döme Géza 

6200 Kiskőrös, Dankó u. 8. 

ímél: eltajolo@gmail.com 

 Érdeklődni telefonon: (20) 340-9807 

 

Hozzájárulás a rendezés költségeihez: 

  Előzetes nevezéssel személyenként 2000 Ft. 

  Helyszínen való nevezés esetén személyenként 2500 Ft. 

 

Kötelező felszerelés: Tájoló, óra, íróeszköz, ivóvíz, elsősegély csomag, szerkesztő eszközök (vonalzó, körző, 

szögmérő). 

 

Ajánlott felszerelés: Esővédő, zárt ruházat, kamásli, kullancsriasztó. 

 

Egyebek: 

  A sportszerűtlen, vagy nem megengedett eszközöket (mérőszalag, madzag, GPS, stb.) használó versenyzőket a 

versenyből kizárjuk. 

  

 Keverési időt nem alkalmazunk, a pályabontási idő (PBI) után beérkező versenyzőket értékeljük, de csak a PBI-n 

belül érkező versenyzők után rangsoroljuk. 

  

 Mindenki különösen ügyeljen a környezet védelmére és a tűzgyújtási tilalom betartására (ha lesz)! 

 

SZIGORÚAN TILOS növényeket, tojásokat, bóját és egyéb „emlékeket” gyűjteni; állatokat háborgatni; 

szemetelni; magánterületekre behatolni; a kötelező útvonalakról letérni! 

Ezen kívül mindenki lehetőleg az optimális átmeneteket használja a taposási károk minimalizálása érdekében! 

 

Az eredményhirdetés helye és ideje: 

   A verseny napján, a célban kb. 15
00

-kor. 

 

Kiegészítő rendelkezések: 

   A versenyt a Magyar Természetbarát Szövetség érvényben lévő Versenyszabályzata (2010. évi módosított 

kiadás) alapján rendezzük meg. 

   Óvás: az érvényes szabályzat szerint. Az óvás díja 5000 Ft/téma. 

   Mindenki saját felelősségére indul. Kártérítés a rendezőségtől semmilyen címen nem igényelhető. 

 

Szolgáltatások: 

- csomagmegőrzés 

- légöblítéses illemhely (budi) 

- zsíros, hagymás, vajas, lekváros kenyér és víz 

- pálinkakóstolás 

 

Szálláslehetőség: 

   Kiskőrösön, kollégiumi szálláshelyet tudunk intézni.3 ágyas szobákban. Szállásdíj: 3950 Ft + IFA/ fő. 

 

 

 

Kiskőrös, 2022. március 17. 

 

Mindent elsöprő szeretettel várunk mindenkit! 
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