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TAVASZI TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY
2018. április 14. (szombat)

A Budapesti Diáksport és a Természetbarát Sportszövetségek
eseménynaptárában szereplő tavaszi túraverseny a Budai-hegységben,

Diáktúra

Telki térségében 2018. április 14-én kerül megrendezésre.
NEVEZÉS: 9.00 és 10.00 óra között Telkin, a "PAJTÁ"-ból
INDÍTÁS: folyamatosan a jelentkezések sorrendjében.
MEGKÖZELÍTHETŐ: Budapest Széna tér Autóbusz állomásról, 8.25, 8.55, 9.25-kor
induló Volán busszal (menetjegy diákigazolvánnyal 185Ft) Telki Ófaluig.
CÉL: Körpálya, megegyezik a Rajt-hellyel
TÁV: kb.9 km
MENETIDŐ: 3 óra
KATEGÓRIÁK:
”A”kategória általános iskolák 3-5 fős csapatai részére
„K” kategória középiskolák 3 fős csapatai részére
„V” vegyes kategória (diák+felnőtt kísérő) csapatok részére
"F" csak felnőttek részére
LEÍRÁS: A csapatok az indítóban fekete-fehér térképmásolatot kapnak a felkeresendő
érintési pontokkal. A túra útvonalán (zöld□ - telki tanösvény - zöld□ - zöld sáv)ellenőrző
állomásokat, ill. megfigyelési pontokat kell felkeresni, ahol a természetjárással
kapcsolatos elméleti vagy gyakorlati feladatokat is lehet megoldani. Az ellenőrző
állomásokat piros-fehér bója jelzi.
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: Budai–hegység turistatérkép nyugati része (a teljes útvonal
nincs rajta a térképen), csapatonként legalább 1 db laptájoló, óra, íróeszköz a túrázáshoz
alkalmas öltözet, túracipő (bakancs, az út erősen csúszós, sáros lehet), esőkabát, víz.
ÉRTÉKELÉS: a csapatok helyezési sorrendjét az ellenőrző pontok megtalálásáért, illetve az
ott kapott pontok összege adja. Holtverseny esetén a jobb menetidő dönt. Az állomásokon
az esetleges várakozást (a torlódás miatt keletkezett 5 percnél hosszabb állásidőt)
leszámítjuk.
DÍJAZÁS: Az „A” és „K” kategóriában legalább tíz résztvevő csapat esetén az 1-3 helyezett
csapat oklevél, tagjai érem jutalomban részesülnek. Az adott kategóriában tíznél kevesebb
résztvevő csapat esetén csak az első csapat részesül díjazásban. A „V” kategória
helyezettjei oklevelet kapnak. Az eredményértesítőt e-mailben küldjük ki, ill. a honlapon
is megtekinthető.
TUDNIVALÓK: a CÉL legfeljebb 14.00 óráig fogadja a résztvevőket. A verseny beszámít
az iskolák közötti éves pontversenybe (30 pont/ célba érkezett fő), valamint a Budapest
Diáktúrázója egyéni pontversenybe, akik feltétlen hozzák magukkal az értékelő
lapjukat, melyet a célban az igazolás után le kell adni. (utólagos beírási igényt nem
fogadunk el!).
Hazautazás: minden óra 54’-kor megy a busz Bp-re.
Egyéb: 50 %-os menetjegy kedvezményre jogosult: a gyermek 6 éves kortól 14 éves korig,
o az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos diák, bármely utazási viszonylatban,
o 10 éven aluli gyermeknek a legalább 6 gyermekből álló csoportja együttes utazása esetén a velük utazó
2 kísérő, a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján; 10-nél több gyermek együttes
utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre. A megrendelést az
igénybe venni kívánt járat(ok) üzemeltetőinek kell benyújtani olyan időpontban, hogy visszaigazolásra
kellő idő álljon rendelkezésre. A visszaigazolást jegyváltáskor be kell mutatni,
o nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő.

Budapest, 2018. április 05.

Rendezőség

