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V e r s e n y k i í r á s  
 
 

A verseny célja:  A téli időszakban is lehetőséget biztosítani az ország természetjárói és természetet kedvelői 
részére egy évszaknak megfelelő, rövidtávú túraversenyen való részvételre. 
 
A rendezvény meghatározása: Nyílt, egyfordulós, rövidtávú, nappali, szintidős, tájékozódási feladatokkal 
nehezített, gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny. 
 
A program rendezője: Gémes Természetjáró Egyesület közhasznú szervezet 
 
A rendezvény helye: Budapest, Sashalmi kiserdő 
 
A rendezvény ideje: 2011. január 23. (vasárnap) 
 
A találkozó helye: Budapest, XVI. kerület, Budapesti út – Nádor u. sarkánál. 
 
Indítás: 1000 órától 1030 óráig folyamatosan. 
 
A találkozó hely (Rajt) megközelítése:  
 

 
 
 
 
Térkép: 1:2.000 méretarányú színes tájfutó térkép.  A szintemelkedés elhanyagolható. (Minden csapat 1 db. 
színes berajzolt, és 1 db. fekete-fehér fénymásolt térképet kap. További térképeket sajnos nem tudunk biztosítani.) 
 
 
 

 

 

Rajt 

Nádor u. 
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A rendezvény ismertetése: 
 
A versenyen 1-5 fős csapatok vehetnek részt. 
 
Kategóriák: A: felsőfokú versenyzők részére összevont kategória, korosztályos menetsebességgel (A, A36,    
                              A50, A60, A70). 

 
B: középfokú versenyzők részére, azonos menetsebességgel (3 Km/h.) 

 
A pálya hossza – a téli időjárásra való tekintettel csak - kb. 3000 m., szintemelkedés gyakorlatilag nincs. (Minden 
csapat ugyanazon a pályán versenyez. A pálya vonalvezetése önmagát többször keresztezi, nehézségi foka: 
közepes.)  
 
Nevezés: A térképek előkészítéséhez kérjük a részvételi szándékot 2011. január 16-ig beérkezően, a 
 

ekispestkupa@gmail.com  
 

e-mail címre jelezni. 
 
Nevezéskor kérjük megadni a csapat nevét, kategóriáját, létszámát és a csapatvezető elérhetőségeit (név, 
telefonszám, e-mail cím). Amennyiben egy közösség több csapatot nevez egyidejűleg, akkor az előbb kért 
adatokat csapatonkénti bontásban kérjük megadni. 
 
Nevezési díj: A nevezés ingyenes. 
 
Kötelező felszerelés: Tájoló (ÉK-i 360°-os), vonalzó, 2 golyóstoll, óra, ivóvíz, elsősegély felszerelés. 
 
Díjazás: mindkét kategória 1-3. helyezett csapatának tagjai érem díjazásban részesülnek. Abban a kategóriában, 
amelyikben legalább hat csapat indult, a legjobban teljesítő elnyeri a mini KISPEST qPARK kupát is.  
  
Eredményhirdetés: Az eredményhirdetés és a díjátadás idejéről az eredményértesítőben adunk tájékoztatást.  
 
Egyéb információk: 
 
Ø A rendezvényen történő induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját 

felelősségére indul. A rendezőktől kártérítés semmilyen jogcímen nem igényelhető. 
Ø A feladatok végrehajtása során nem szabad használni műholdas navigációs rendszereket, és távolságmérő, 

magasságmérő eszközöket. 
Ø A verseny csak nagyon extrém időjárási körülmények miatt (pl.: -10 oC nappali hőmérséklet alatt) maradhat el. 

Ebben az esetben a benevezett csapatok vezetőit e-mail-ben értesítjük a verseny előtt  - lehetőség szerint – 
minimum 2 nappal.  

   
A versennyel kapcsolatban érdeklődni a fent megadott e-mail elérhetőségen, valamint telefonon a 06-30/772-2044-
es mobilszámon Farkas Sándornál lehet. 
 
 

További információkért kérjük, látogassa meg a program hivatalos honlapját, 
 melynek címe:  

 

www.kispestkupa.5mp.eu 
 
 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
  
 
            Gémes Természetjáró Egyesület 
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