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XV. BAKANCSOS ATOM KUPA
Természetjáró Tájékozódási Csapat Túraverseny

Szereted a természetet? Érdekelnek a kihívások? 
Gyere ki 2012. március 31-én, szombaton az Ürgemezőre. 
Az Atom# tt (volt Gesztenyés utcai iskola) épületben találkozunk reggel 8 és fél 10 között. A nevezést követően 
rajtolnak a 2-5 fős csapatok a kalandra. 

Tudsz tájékozódni? 
Ott a helyed az „A” vagy „B” kategóriában. 
De az sem gond, ha még sosem voltál tájékozódási túraversenyen, ezt is el kell kezdeni egyszer. Ebben az 
esetben a kezdő kategóriákban indulj! 

Melyik pályát válaszd? 
A kiránduló C kategóriában turistatérkép részletet adunk, ez alapján kell a 11 km-es útvonalon végigmenned, 
az ellenőrző pontoknál (11 db) jelölni és tájékozódással vagy Dél-Mezőfölddel kapcsolatos kérdésekre 
válaszolni. Az utat könnyű követni, mert turistajelzéssel vagy szalagozással jelzett, és a haladást szöveges 
útvonalleírás is segíti.  
A kincskereső C kategóriában tízezres méretarányú tájfutó térképen bejelölt ellenőrző pontokat (14 db) 
kell megtalálni (pontmegnevezés segít) a 6 km-es pályán. Ha nincs tájolód, a verseny idejére korlátozott 
mennyiségben tudunk kölcsönözni. 

Szerinted is remek hely az „Ürge”? 
Ha elrettentőnek találod a tájékozódást, túravezetővel  kirándulhatsz egy jót a túrázó csapattal. Ők pontban 
9-kor indulnak, vagyis úgy fél 9-re érkezz a helyszínre, hogy legyen időd nevezni, összekészülni.  

Miért ne maradj otthon? 
Mert megéri eljönni. A nevezési díjért cserébe egy kellemes napot, élményeket, térképet, a célban csokit, 
zsíros kenyeret és teát kapsz. És minden teljesítő megkapja a verseny kitűzőjét is. A nyertesek jutalma többek 
között egyedi tervezésű BAK-érem. A nevezési díj paksi lakosoknak 600 Ft/fő.
A nevezési díjakból 100-100 forinttal a 2012 nyarán megrendezendő Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli 
Kéktúra Vándorlást támogatjuk!

Ki legyen a csapatban? 
Szervezz egy csapatot az osztálytársakból. Ha kedvük van, jöhetnek a szüleid, nagyszüleid is. Akár veled, 
akár külön csapatban, vagy kirándulni. A sulisokat a kiránduló és a kincskereső IFI kategóriákban a 
felnőttektől külön értékeljük. 

Van kérdésed? 
A Demeter Egyesület versenyes honlapján (http://turaverseny.dmrt.hu) részletes versenykiírást találsz. Ha nem 
kezdő kategóriában vagy érdekelt, mindképpen látogasd meg a honlapot.
Ha a vezetett kirándulós túra érdekel, akkor Demeter honlapra nézz fel: dmtr.hu
Megközelítheted a kérdést a Demeter Egyesület facebook oldaláról is. 
Ha telefonálni, levelezni szeretsz, keresd a főrendezőt, Jakab Albit: 20/431-8112, jakab.albert@dmtr.hu 


