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A verseny  célja: Lehetőséget  biztosítani  az  ország természetjárói  és  természetet  kedvelői 
részére olyan versenyen való részvételre, ahol baráti hangulatban tájékozódási és túravezetési 
ismereteiket próbára tehetik és fejleszthetik, különböző nehézségi fokozatú pályákon. A verseny 
egyben a 2010. évi Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság nyári fordulója.

A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, nappali, emelt alapfokú (eC) és középfokú (B), 
kötött menetsebességes, gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny.

A verseny rendezője: Gémes Természetjáró Egyesület közhasznú szervezet

A verseny helye: Budapest XVI. kerület, Cinkotai-erdő

A verseny ideje: 2010. július 24. (szombat)

Versenyközpont (Rajt): Bp. XVI. ker., Nógrádverőce u. (Naplás-tó büféje melletti füves terület)

Találkozó ideje: 1000 – 1030 óra között.

Indítás: 1015 órától 1100 óráig folyamatosan.

A találkozó hely (Rajt) megközelítése: 

Tömegközlekedéssel: 
 Az Őrs  vezér  tere  autóbusz  végállomásról  a  276E jelzésű  BKV autóbusszal  a  Cinkotai 

Autóbuszgarázs megállóig (12 megálló, kb. 17 perc) kell utazni.
 A Rákoskeresztúr, Városközpont végállomástól a 46-os busszal az Erdei bekötőút megállóig 

kell menni (7 megálló, 9 perc).
A megállóktól a térképen jelzett útvonalon javasoljuk a versenyközpont megközelítését.

A Cinkotai és a Nógrádverőce út mellett fokozott figyelemmel közlekedj!
Gépkocsival Budapest és Gödöllő irányából:
 A  3-as  útról  bekanyarodunk  a  XVI.  kerületi  Vidámvásár  utcába,  majd  ezen  haladva  a 

Simongát utcánál kell jobbra fordulni, melyről a Nógrádverőce útra balra fordulva érhető el a 
versenyközpont. Parkolni a Nógrádverőce út erdő felöli szélén lehet.
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Térkép: 1:7.500  méretarányú  2,5  m-es  alapszintközű,  2007-ben  felülvizsgált  színes  tájfutó 
térkép.  (Minden csapat 1 db. színes berajzolt, és 1 db. fekete-fehér fénymásolt térképet kap. 
További térképeket sajnos nem tudunk biztosítani.)

Versenypályák és azok adatai:

Emelt Alapfokú (eC): 5000 m., szintemelkedés: 100 méter. Csapatlétszám: 2-5 fő.
Tájfutó térkép alapvető ismerete szükséges. Egyszerű tájékozódási 
feladatok lehetnek (pl.: menetidő tartása, távolságmérés). 

Középfokú (B): 7000 m., szintemelkedés: 100 méter. Csapatlétszám: 1-5 fő. 
(Csak általános iskolás tanulókból álló csapatoknál: 2-5 fő.)
Tájfutó térkép ismerete szükséges. A középfoknak megfelelő
tájékozódási feladatok lehetnek. 

Kategóriák:

Igazodva a Budapesti Tájékozódási Túrabajnoksághoz (továbbiakban: BTT):

Emelt Alapfokon belül:
- Alapfokú kategória (eC): Túraversenyzésben kevésbé jártas csapatok részére, illetve a BTT 

Alapfokú bajnokságába benevezett csapatok részére.

Középfokon belül:
- Középfokú kategória (B): Túraversenyzésben jártas csapatok részére, illetve a BTT Középfokú 

bajnokságába benevezett csapatok részére.
- Kiemelt Középfok (KB): Az OTTCsB és  OTTEB versenyein  induló  versenyzők,  valamint  a 

BTT Kiemelt középfokú bajnokságába benevezett csapatok részére. 
(A versenypálya azonos a „B” pályával.) 

(A  Budapesti  Tájékozódási  Túrabajnokságban  résztvevő  csapatok  bajnoki  eredményének 
megállapítása a bajnokság versenyszabályzata alapján történik.)
 

Nevezés: kizárólag előzetesen 2010. július 19-ig beérkezően, a

gesanyi@freemail.hu

e-mail címen.

Nevezéskor  kérjük  megadni  a  csapat  nevét,  létszámát,  kategóriáját,  a  csapatvezető 
elérhetőségeit (név, telefonszám, e-mail cím). Amennyiben egy közösség több csapatot nevez 
egyidejűleg, akkor kérjük megadni, hogy melyik kategóriában, hány csapatot indít. 

Nevezési díj: A nevezés minden kategóriában ingyenes.

3

mailto:gesanyi@freemail.hu


Kötelező felszerelés: 

 „eC” kategóriában:   2 golyóstoll, óra, ivóvíz, elsősegély felszerelés.

 „B”   és „KB” kategóriában:   tájoló (ÉK-i  360°-os),  vonalzó,  továbbá ugyanaz, mint az „eC” 
kategóriánál.

Díjazás: minden  kategória  1-3.  helyezett  csapatának  tagjai  érem  díjazásban  részesülnek. 
Azoknál a kategóriáknál, amelyekben nem indul legalább hat csapat, a kategória összevonás 
jogát fenntartjuk. A legjobban teljesítő „eC” és „B” kategóriás csapat elnyeri a Kispest Kupát is. 
 
Eredményhirdetés: Az  eredményhirdetés  és  a  díjátadás  idejéről  az  eredményértesítőben 
adunk tájékoztatást. 

Egyéb információk:

 A verseny során minden csapatnak egy tesztlapot is ki  kell  töltenie, melynek eredménye 
csak  az  emelt  alapfokon  számít  bele  a  végeredménybe  (középfokon  csak  az  esetleges 
holtverseny  eldöntéséhez  vesszük  figyelembe).  A  tesztlapon  szereplő  feladatok  a 
www.gemeste.hu és a  www.btssz.hu honlapok menürendszeréből elérhető információkból, 
valamint turista- és tájfutó térkép ismeretével kapcsolatos kérdésekből lesznek összeállítva.

 A  versenyen  történő  induláshoz  sportorvosi  engedély  nem  szükséges,  a  versenyen 
mindenki  saját  felelősségére  indul.  A  rendezőktől  kártérítés  semmilyen  jogcímen  nem 
igényelhető.

 A  verseny  helyszínén  nem  kizárt  szúnyog  és  kullancs  előfordulása,  ezért  javasoljuk 
riasztószer használatát.

 A  verseny  során  nem  szabad  használni  műholdas  navigációs  rendszereket,  és 
távolságmérő,  magasságmérő  eszközöket.  A  teszt  megoldásához  segédeszköz  nem 
használható. 

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gémes Természetjáró Egyesület
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