
„Szalamandrák nyomában”  
Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny 

 

Versenykiírás 

„SZALAMANDRÁK NYOMÁBAN” 
Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny 

2023. március 18. (szombat) 

 

A verseny a Budapesti Természetbarát Sportszövetség által meghirdetett 

Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 3. fordulója. 

A verseny rendezője:  

Soproni Vándorok Túraegylet 

A verseny célja:  

A tájékozódási túraversenyzés népszerűsítése, illetve lehetőséget szeretnénk 

biztosítani kezdőknek és haladóknak, gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak, 

baráti társaságoknak és iskolai csapatoknak egy olyan versenyen való részvételre, 

ahol baráti hangulatban tájékozódási ismereteiket próbára tehetik. A versenyzők 

a tudásszintjüknek megfelelően két különböző szintű (középfokú és családi 

alapfokú) pályán mérhetik össze erejüket.  

A verseny meghatározása:  

Nyílt, egyfordulós, nappali, közép- és alapfokú (B, KC), bontott távú, kötött 

menetsebességes, gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny.  

A verseny bemutatása:  

Bontott távú, kötött menetsebességes tájékozódási túraverseny. 

A versenyen résztvevőknek tájfutó térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell 

felkeresni meghatározott sorrendben, a megadott menetidők betartásával.  

A versenyen időmérő állomás is lesz.  

Az ellenőrző pontok érintésének a sorrendje kötelező.  

A versenyen tájékozódással kapcsolatos feladatok is lesznek.  

A verseny időpontja:  

2023. március 18. (szombat) 

Indítóállomás (rajt – cél egy helyen):  

Sopron, Trianon-emlékpark melletti esőbeálló 

(GPS koordináta: 47.66394, 16.56078) 

Indítás: 8:00 – 10:00 óra között 

 



„Szalamandrák nyomában”  
Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny 

 

Nevezés: 

Kedvezményes előzetes nevezési lehetőség 2023. március 15-ig az alábbi 

Google űrlapon:( https://forms.gle/LSkDkbKvSLTRy4p46) 

 

Érdeklődni e-mailben: soproni.vandorok@gmail.com e-mail címen lehet. 

 

Nevezési díjak: 

2023. március 15-ig történő nevezés esetén: 

- felnőtteknek 18 éves kor felett 1.500 Ft/fő 

- diákoknak 14–18 éves kor között 1.000 Ft/fő 

- gyerekeknek 6-14 éves kor között 500 Ft/fő 

- gyerekeknek 6 éves kor alatt ingyenes 

 

Helyszíni nevezés esetén: * 

- felnőtteknek 18 éves kor felett 2.000 Ft/fő 

- diákoknak 14–18 éves kor között 1.500 Ft/fő 

- gyerekeknek 6–14 éves kor között 700 Ft/fő 

- gyerekeknek 6 éves kor alatt ingyenes 

 

A nevezési díjat két módon lehet kiegyenlíteni: 

1. Előzetes egyeztetés alapján banki átutalással. 

2. A verseny helyszínén, indulás előtt. 

 

* Helyszíni nevezésre természetesen a maradék térképek erejéig lesz 

lehetőség. Maximális létszám 100 fő! 

 

főrendező:   Tömördy Szabolcs +36 20 9389126 

szervezők:   Csikósné Czakó Franciska (B pálya) 

   Sasgáti Zsófia (B pálya) 

   Hergovits-Szép Katalin (KC=Cs pálya) 

   Hadarics Szilvia (KC=Cs pálya) 

   Varga Adrienn (KC=Cs pálya) 

   Pál Tünde (KC=Cs pálya) 

   Tömördy-Rokob Lívia (KC=Cs pálya)  

   Artner Renáta 

    

Ellenőrzőbírók/mentorok:  

Jakab Albert 

Jakab Éva  

Bánhidi Árpád 
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A versenypályák nehézségi foka: 

 Középfokú verseny (B):  

A „B” kategória középfokú verseny, tájfutó térképen, külön tájékozódási 

feladattal. A „B” kategóriába nevezhet bárki korra és nemre tekintet nélkül, 

aki a kategória menetutasításában adott feladatot teljesíteni akarja. A „B” 

kategóriában versenyzők, amennyiben a Budapesti Tájékozódási 

Túrabajnokságban és/vagy az Országos Középfokú Tájékozódási 

Túrabajnokságban is részt vesznek, az elért eredményükkel külön értékelésre 

kerülnek.  

„B”: tájfutótérképen, bontott távú verseny, tájékozódási feladatokkal 

nehezített versenypályák, az időmérő állomások között kötött menetidővel, 

2-4 fős csapatok és egyéni versenyzők részére.  

Táv: ~7 km (légvonal), szint: 178 m.  

Családi verseny (Cs):  

A versenypályán turista térkép segítségével kell végig haladni. Tájoló és a 

térkép ismeretére a családi kategóriában is szükség van. Részben 

útvonalleírással támogatott, bontott távú kalandos verseny (2-5 fős csapatok 

részére), az idő nem számít, és számítani lehet valamilyen Szalamandrás 

feladatokra is. 

Táv: ~3 km, szint: elhanyagolható. A részvétel a fontos! 

A versenyen tájékozódással kapcsolatos feladatok is lesznek (pl. távolság-

mérés, iránymérés, itiner stb.). 

A családi kategóriába azon kezdő csapatok, illetve azon csapatoknak, 

akiknek még túl nehéz a középfokú verseny nem kötelező a 14 éven aluli 

gyermek jelenléte a csapatban, hiszen ez a kategória váltja ki az alapfokú 

kategóriát.  

„Családi” kategória alapfokú: a pályát tartalmazó térképvázlatot adunk, a 

csapatonkénti saját turistatérkép indokolt.  

 

Megjegyzés: Kevés számú csapat indulása esetén (minimum 5 csapat) a verseny-

kategóriák összevonásának jogát fenntartjuk.  

Egyéni indulás valamennyi kategóriában lehetséges.  

Csapatlétszám:  

A középfokú kategóriában egyéni indulás is lehetséges.  

Családi kategóriában minimum 2 fő.  
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Térkép:  

Soproni-hegység 1:10 000 méretarányú, 5 m alapszintközű, színes tájfutó térkép.  

A versenyen minden csapat 1 db berajzolt versenytérképet kap.  

Minden kategóriában ajánlott a turistatérkép.  

Kiránduló „C” kategóriában a Soproni-hegység turistatérkép szintén ajánlott. 

 

Kötelező felszerelés:  

Csapatonként íróeszköz, óra, mobilitelefon, laptájoló (ÉK 360°) és megfelelő 

mennyiségű innivaló. Elsősegély-csomag. Szerkesztéshez szükséges eszközök 

(körző, vonalzó, szögmérő) a „B” kategóriában.  

Díjazás:  

Minden kategória első három helyezettje oklevél és érem díjazásban részesül.  

Kategóriánkként az első, második és harmadik helyezést elért csapatok tagjai 

díjazásban részesülnek. Minden kategória első helyezett csapata véglegesen 

elnyeri a kategóriájának megfelelő kupát. 

 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja délután 15 óra. 

A versenyen induló minden résztvevő megkapja a verseny jelvényét. 

Ne feledjétek, nem feltétlenül a győzelem, hanem a részvétel a fontos! 

 

Szolgáltatások:  

A rajtban izotóniás ital a célban zsíroskenyér. 

800 méterre Büfé és mosdó a Kőhalmy Vadászati Múzeumban. 

Kérjük, hogy mindenki hozzon magával saját poharat vagy kulacsot!  

Óvás, észre vételezés:  

Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség 

Versenyszabályzata (2007. évi módosított kiadás). Óvás írásban, a csapat célba 

érkezését követő egy órán belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az óvási 

díj, 5.000 Ft egyidejű megfizetésével. 

 

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a 

versenyen mindenki saját felelősségére indul. Kártérítés a verseny 

rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető. 

*  A rendezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 

**  A nevezéssel egyidejűleg a Versenyzők tudomásul veszik, hogy a rendezvény ideje alatt felvételek 

készülhetnek, a képek és felvételek készítéséhez és felhasználáshoz hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla 

készült képeket, felvételeket médiában promóciós célra felhasználhatjuk. Abban az esetben, ha egy valamely 

csatornánkra felkerült fotó levételét ennek ellenére mégis kéri, úgy azt a soproni.vandorok@gmail.com e-mail 

címen teheti meg. 
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Megközelítés gépjárművel: 

 

 

A Trianon-emlékhely mellett korlátozott számban van gépkocsiparkoló. 

Megközelítés gyalogosan: 

1-es helyi járatú busszal a Lővér Uszoda buszmegállótól- Zöld sáv jelzésen 1,5 km vagy a Hotel 

Lővér buszfordulótól 1-es és 2-es helyi járatú busz is megáll. a sárga háromszög jelzésen a 

Károly-kilátóig onnan a kék háromszög jelzésen aszfaltos úton a Trianon-emlékparkig. 2,2 km 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 


