
 

 
 

XV. NAPERNYŐ KUPA   

OTTCSB 6. versenye és OKTTB 9. versenye  
 

NAPPALI GYALOGOS BONTOTT TÁVÚ TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY 

/EGYÉNI VAGY CSAPAT/ 

 

VERSENYKIÍRÁS 

2022. június 12. (vasárnap) 

 

A mindenkori járványügyi szabályok figyelembevételével. 

 
A verseny célja: 

 

Versenyzési lehetőség biztosítása a természetben minden olyan versenyző részére, akik fel akarják mérni tájékozódási 

felkészültségüket tájfutó térkép használatával. A résztvevők megismerhetik a Déli - Bükk természeti szépségeit. 

Versenyünkkel megemlékezünk a 63 éve először rendezett Kolacskovszky Lajos tájékozódási túraversenyről is.   

 

A verseny helye és ideje: 

 

Bükk hegység, Tamás-kút vendégház (Felsőtárkány – Lillafüred közötti közúton) GPS koordináták:  N48°02,550   

E020°29,232 

 

2022. június 12. (vasárnap) 

 

Rajt 8:00-tól 10:00-ig folyamatosan. Kérjük a lassabb menetsebességgel haladókat, hogy a pálya hossza miatt a korábbi 

indulási időt válasszák! Keverési idő nincs, minden célba érkezőt értékelünk. Pályabontás: 16:00 órakor! 
 

Megközelíthető:távolsági autóbusszal (Egerből, Miskolcról), autóval, motorral, kerékpárral, gyalog. A Hereg-rét 

parkolóban kell a gépjárműveket hagyni, majd onnan kb. 800 m-t a közúton Felsőtárkány irányába vissza gyalogolni. A ház 

Felsőtárkánytól 10 km-re, közvetlenül a műút jobb oldalán található.     

 

Rendező: 

 

Kárpát Egyesület Eger 

 

Érdeklődni: Bóta Attila 

                   20/9651-432 telefonszámon lehet. 



 

Nevezést az alábbiak szerint kérjük:  

 

http://karpategyesuleteger.hu  weboldalra belépve, a NAPERNYŐ KUPA fület megnyitva, az általános kiírásban, a 

NEVEZÉSI LAP szövegrészre kattintva a felugró lapot maradéktalanul kitölteni. Majd ezt követően a nevezési 

díjat, esetleges plusz térkép díját: 

   

Számlaszám: 11739009-20233312 OTP Bank Nyrt. (Kárpát Egyesület Eger) 

IBAN: HU89117390092023331200000000 

Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB  

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.   

 

utalni. Közlemény rovatban kérnénk a csapatnevet feltüntetni a kategóriával. A nevezés az átutalással 

válik érvényessé. 

 

Online számla kerül kiállításra arra a névre, címre ahonnan az utalás történt.  

 

Nevezési határidő: 2022. június 7.  kedd  /csapatnév, kategória,  hány fő, esetleges plusz térkép igény/  

 

 

A verseny nevezési díja: 

határidőre beérkezett nevezés esetén, minden kategóriában  2000.- Ft/fő 

Helyszínen lehetőség nincs a nevezésre sem és a befizetésre sem. 

  

A jó előkészítés érdekében kérjük a határidő pontos betartását! 

A nevezési díj magában foglalja minden kategóriában, csapatonként 2 db eredeti, berajzolt, színes tájfutó térképet.  

Plusz berajzolt, színes, térkép igény: 800 Ft/db áron. 

 

Mindenesek: Bóta Attila és Benkó Zsolt    

                              

A verseny formája és kategóriái: 

 

Egyfordulós, nappali, bontott távú, kötött menetidejű, gyalogos természetjáró  tájékozódási egyéni vagy csapat túraverseny.  

 

   Csapat létszám 2-4 fő, de lehet egyénileg is indulni. Tájfutó térképen, (2008) M=1:10000 méretarányú, alapszint köz 5 m,  

Tájékozódási feladatokkal nehezített verseny.  

Táv: kb. 9-10 km, Szint: kb. 400m  

 

Kategóriák:  

A, A-36, A-50, A-60, A-70, A-80, valamint B 

 

A verseny díjazása: 

 

Minden kategória első helyezettjei elnyerik a 2022. évi serleget.  Minden kategóriában az I-III. helyezett érmet és oklevelet 

kap. Minden induló megkapja a verseny egyedi kitűzőjét.  Kevés jelentkező esetén a díjazásban kategória összevonást 

alkalmazhatunk. 

 

Eredményhirdetés: 

 

A verseny napján a verseny központban, várhatóan 16:00 órakor lesz.  

 

További tudnivalók: 

 

A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ versenyszabályzat szerint történik. 

Óvás írásban, az eredmény kifüggesztését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási díj 

3000,- Ft egyidejű befizetésével. 

 

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki saját felelősségére indul! Mindenki megkapja a 

verseny egyedi kitűzőjét. Étkezési (szalonna sütés), vízvételi lehetőség a rajthelyen lesz.    

 

 

http://karpategyesuleteger.hu/


Kötelező felszerelés: 

Laptájoló (ÉK-i rendszerű 360o-os ), óra, íróeszköz, szerkesztő eszközök. 

 

Szövetségi ellenőr: Horváth András   

                              Tel: 30-311-2748 

                              e-mail: horvath.andras.5101@gmail.com 

 

Szeretettel várunk minden együtt barangoló, ösvénytaposó természetjárót! 

 

Rendezőség 


