
 

 

 

   M Á T R A  K U P A 

                                                   Országos Természetjáró Tájékozódási   

                                                                      Egyéni Bajnokság 5. forduló 

                                                               

                                                                                Gyöngyöstarján, Sósi rét 

                   2022. november 5. szombat 

 

 

A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása az egyéni bajnokságba benevezettek részére. 

A verseny rendezője: Mátra TTS Gyöngyös, Mátra Sportegyesület természetjáró szakosztályai 

  

A versenyközpont megközelítése:   Gyöngyösről Gyöngyöstarján irányába, a faluban lévő templom 

után a második utcán, Oktatóház irányító táblánál balra fordulva, az úton 

továbbhaladva a Sósi rét kastélyig. A kastély mellett elhaladva, a kastély 

mögött lévő réten lesz a rajt és a cél is. A falu végétől kb. 3 km. 

 

Rajt: 8.00-tól  10.00-ig 

Térkép: 1:10000   méretarányú, 5 m-es  alap szintközű 2018-ban felülvizsgált. 

A verseny formája: bontott távú, kötött menetsebességű, felsőfokú, egyfordulós, nappali, 

természetjáró, gyalogos tájékozódási túraverseny. 

 

A verseny tervezett pálya adatai: 

 

 

 

 

Versenybíróság: 

Pályakitűző: Bodor Ilona, Vályi-Nagy Károly 

Ellenőrzőbíró: Hársy István 

Rajt,cél bírók, időmérők: Dr Pócsikné Marika, Dr Pócsik Józsi, Vörös Tamás, Paulenka Szílvi,                

                                             Kiss Pista 

  

 Szövetségi ellenőr                 Barát László  tel: 70/372-6282, e-mail: baratl72@gmail.com 

 

Nevezés: előzetesen   2022 október 30-ig   az alábbi címen: 

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

Érdeklődni telefonon: Bodor Ilonától  (30/9682-963) és 

 Vályi-Nagy Károlytól (30/2187-461) lehet. 

Kategóriák 
Tervezett táv 

kb. 

Szint  

kb. 

Női Felsőfokú 6,0 km 250m 

Férfi Felsőfokú 6,5 km 250 m 

Nyílt Középfokú 6,0 km 250 m 

 

mailto:baratl72@gmail.com


 

 
 

 

Nevezési díj: 2000,- Ft/fő (előnevezéssel), melyet a verseny helyszínén kell befizetni. 

                                              

Célban frissítő, csoki, zsíroskenyér 

 

 
                                                 

Értékelés, óvás:             A verseny értékelése az érvényben lévő MTSZ versenyszabályzata szerint 

történik. Óvás írásban, a csapat célba érkezését követő egy órán belül 

nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, 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: Minden kategóriákban: tájoló, (ÉK-i 360 fokos), íróeszköz, körző, 

vonalzó, óra, ivóvíz, elsősegély csomag, 

Eredményhirdetés: Várhatóan a verseny napján 15.00 órakor a célban. 

Verseny díjazása: Minden kategória első helyezettje elnyeri a Mátra Kupát. 

 

                                             Az első 3 helyezett oklevél,és érem díjazásben részesül. 

 

                                              

 

Gyöngyös, 2022. október 17. 

   Rendezők 


