
  

6. TAVASZI M Á T R A  K U P A 

TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY VERSENYKIÍRÁSA 

                                                                Országos csapatbajnoki 3. forduló 

                                                       Országos Középfokú Túrabajnokság 5.forduló 

                                                       Gyöngyös-Mátrafüred  -          2022. április 16. 

 

 

 

 

A verseny célja:  túraversenyzés népszerűsítése és megismertetése azok részére akik 

érdeklődnek a versenyzés iránt, illetve versenyzési lehetőség biztosítása 

az országos csapatbajnokságba benevezett csapatoknak, és  mindazok 

részére, akik nem indulnak a bajnokságban, de fel akarják mérni 

tájékozódási felkészültségüket. 

A verseny rendezője:  Mátra TTS- Mátra SE 

A verseny fő támogatói:                Egererdő Zrt                                               

                                                            Gyöngyös Város Önkormányzata                 

                                                                                      

A verseny helye és ideje:  Mátrafüred térsége 

  2022. április 16.           

Versenyközpont:  Mátrafüred- kisvonat végállomás után a 24-es útról 

lehajtva kb 300m-re lévő Gyöngyös Önkormányzat 

Ifjúsági táborában. (A tábor a parkoló után kb 100 m-re,  

a patakon átmenő hídon érhető el gyalog. Nem a fentebb 

lévő nagykátai tábor!) 

A versenyközpontban lehetőség van kedvező áron (3500-4000.-Ft) szállást foglalni azoknak, 

akik több napra érkeznek az ünnepekre. 

                                                                                                        

Parkolási lehetőség:    a 24-es úttól  150 m-re lévő parkolóban 

                                                                                                                                                    

Rajt:  8.00-tól  10.00-ig 

 



 

 
 

Térkép:  M=1:10000  méretarányú, 5 m-es alapszint közű, 2017-

ben  felülvizsgált     

A verseny formája:  bontott távú, kötött menetsebességű, felső-, közép- és 

alapfokú, egyfordulós, nappali, természetjáró, gyalogos 

tájékozódási túraverseny. 

 

Tervezett pálya adatok: 

Kategóriák Induló csapatlétszám 
Tervezett táv 

kb. 

Szint  

kb. 

A-A36-

A50 
Felsőfokú 2-4 fős csapat       8,0 km 500 m 

A 60-70-

80 
Felsőfokú 2-4 fős csapat  5,5 km 300 m 

B 
Középfok

ú 
2-4 fős csapat, ill. egyéni indulás   8,0 km 350 m 

C Alapfokú 

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

családok gyerekekkel 

TOJÁSKERESŐ PÁLYA 

5,0 km 

    

  200 m 

 

Versenybíróság:                            

Pályakitűzők:                                    Bodor Ilona, Vályi Nagy Károly 

Ellenőrző bíró:                                 Hársy István 

Rendező tagok:                             Mátra TTS és Mátra SE túrázó tagjai 

                          

                                                        

Szövetségi ellenőr:                       Baráth László (e-mail: barathl72@gmail.com                                           

                                                                                    tel: 70/3726-282) 

 

Nevezés: előzetesen   2022. április 08.  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: 1500- Ft/fő (előnevezéssel), melyet a verseny helyszínén kell 

befizetni. A (B és C kategóriákban a 14 év alatti diákoknak , 

gyerekeknek térítésmentes). 

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

 2000- Ft/fő, melyet a verseny helyszínén kell befizetni. 

Nevezéskor kérjük a pontos számlázási adatok, adószám megküldését! 

Csapatonként 2 db berajzolt térképet adunk 2 db menetutasítással.  

További nyomdai térképet csak előzetes jelentkezéssel együtt lehet igényelni, térítés ellenében 

(500- Ft/db). 

 

Célban,  érkezéskor frissítő ital, csoki, zsíros kenyér, húsvéti meglepetés.                                                                 
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Fontosabb szabályok:  az ellenőrző pontokat a számozás sorrendjében kell érinteni és azt 

a versenyzőkartonon igazolni. A pontok közötti menetidőt 

kategóriánként megadjuk. Az időmérő állomások titkosak. Az 

ellenőrző pontokon szúróbélyegző, esetleg zsírkréta van. 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! 

A térképen pirossal áthúzott területeket kérjük elkerülni. A térkép NY-i oldán lőtér müködik, 

melyet a pályák elkerülnek, de a lövések zaja hallatszik az erdőben. 

Kötelező felszerelés: A, A/36, A/50, A/60, A/70, 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 14.00 órától folyamatosan a célban. 

 

Verseny díjazása: minden résztvevő emlékjelvényt, a kategóriák I. helyezett csapatai 

Tavaszi Mátra Kupa vándordíjat, az  I-II-III.helyezést elért 

csapatok tagjai  érem díjazásban részesülnek. 

 

                                             A „C” kategória  egyes pontjain „Nyuszi” által eldugott 

meglepetések találhatóak! (De, lehet. hogy eltéved a többi 

kategória pontjaira is a Nyuszi! 

                                                           

  

 

 

Gyöngyös, 2022.március 28.   Rendezők 

 


