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A Budapesti Diáksport Szövetség    és a    Budapesti Természetbarát Sportszövetség  

Diáktúra Bizottságának       Ifjúsági Bizottságának 
 

Őszi tájékozódási túraveseny kiírása 
 

A Diáktúra Bizottság eseménynaptárában szereplő Őszi tájékozódási túraverseny Pécel - Isaszeg térségében 

2021. október 16-án (szombaton) kerül megrendezésre. 

Nevezés és indítás: folyamatosan 8.30 – 9,30 óra között Pécel vasútállomásról, a bójával jelzett rajthelyről. 

Megközelíthető: Keleti Pályaudvarról 8.05, 8.35, 9.05, -kor induló vonattal (22 perc, 6. megálló teljes áron 

465Ft, diákoknak fele, Bp bérlettel tovább csökken) vagy a 15 percenként induló 169E BKV járattal az 

Örs vezér térről (37 perc, Bp bérlethez előre váltott környéki kiegészítőjegyre szükség van-250Ft, 

diákoknak 125Ft). 

Cél: Isaszeg vasútállomás. 

Visszautazás: Isaszegről 30 percenként induló vonattal (teljes áron 560Ft, diákoknak fele, Bp bérlettel 

tovább csökken) 

Kategóriák: 

A. Általános iskolai 3-5 fős csapatok V. Vegyes: Felnőtt kísérettel tetszőleges 

létszámú csapatok 

K. Középiskolai 3 fős csapatok, Cs - családoknak, 

F- diákok nélkül induló kísérőknek, felnőtteknek 

A verseny leírása: Az útvonal a megszokottnál hosszabb, de olyan területet jár be, ahova már régen 

szerveztünk túrát és érdekes részeket mutat be. 

A csapatoknak, a mintatérképet célszerű a saját Gödöllői Dombság térképpel összehasonlítani. 

Útvonal:A vasútállomástól zöld-sárga sáv jelzés mentén a Bem utcáig. A Bem utcán a piros+-ig, itt balra a 

sárga sávig, a sárga sávon jobbra a piros sávig, ezen tovább "Bajtemetésig". Innen ÉNy-i írányba a piros+ 

jelzésen (egyéb közút) a piros-sárga-zöld jelzésig, melyen jobbra a piros-sárga sáv jelzést követve, amíg 

balra a piros sáv letér. A piros sáv jelzést egészen isaszegi Honvéd emlékműig kell követni. Az isaszegi 

vasútállomásra a piros+ lehet lejutni Az út mentén ellenőrző állomásokat, ill. megfigyelési pontokat 

keresnek fel, az állomásokon természetjárással kapcsolatos feladatokat oldhatnak meg.  

Táv: kb. 16 km   Menetidő: 5 óra     Szintkülönbség: Fel:367m 

                Le: 343m 

Szükséges felszerelés: csapatonként egy db. laptájoló, óra, íróeszköz, versenyzésre alkalmas öltözet (erős lábbeli 

(bakancs), váltó zokni, esőkabát), eü. csomag, túrabot, ivóvíz (út közben nincs vízvételre lehetőség). 

Értékelés: a csapatok helyezési sorrendjét az állomások, megfigyelési pontok megtalálásáért és ott a 

feladatok megoldásáért kapott pontok összege adja. Azonos pontérték (holt verseny) esetén a jobb 

menetidő dönt. Az állomásokon feladatok megoldására max 5 percet lehet igénybe venni. Torlódások 

esetén, az 5 percnél hosszabb várakozási időt figyelembe vesszük. 

Díjazás: kategóriánként (ha legalább 10 versenyző csapat indult) az első három helyezett oklevelet kap. Az A. és K. 

Kategóriákban a nyertes csapattagok tárgyjutalomban is részesülnek, melyeket a tanévzáró túratalálkozón vehetnek 

át. Abban a kategóriában, amelyben nincs 10 versenyző csapat, csak az első helyezettet díjazzuk.  

Egyéb tudnivalók: a verseny beszámít az iskolák közötti éves pontversenybe (50 pont/fő) valamint az egyéni 

versenybe is. Aki indul az egyéni versenyen az igazoló lapot feltétlen hozza magával, mert értékeléskor csak a 

helyszíni igazolásokat tudjuk elfogadni. Utólagos beírási igényt nem tudunk biztosítani 

 

Bp. 2021. október 2.       

        Tötösné Gados Zsuzsa  

            az Ifjúsági Bizottság vezetője  


