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BAKANCSOS TÚRA
Természetjáró Tájékozódási Csapat Túraverseny

Mikor? 
Gyere ki 2012. március 31-én, szombaton az Ürgemezőre. 
Az Atom# tt (volt Gesztenyés utcai iskola) épületben vár a túravezető. 
A túra 9-kor indul, azt javasoljuk, érkezz korábban, úgy fél 9-re. 

Most túra vagy verseny? 
A paksi turisták már megszokhatták, hogy a Bakancsos Atom Kupa napján azokat sem hagyjuk cserben, 
akik nem szeretnek versenyezni. Ez egy tipikus túraajánlat. 

Útvonal? 
A kiránduló C kategória pályáján túravezetővel gyalogolhatsz egy mintegy húszfős csapattal. Turistatérkép 
részletet adunk (a csapatnak több példányt is), ez alapján kell a 11 km-es útvonalon végigmenned, az ellenőrző 
pontoknál (11 db) jelölni és tájékozódással vagy Dél-Mezőfölddel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Az 
útvonal titok!

Mégis kipróbálnád magad? 
Szintén kezdőknek való pálya a kincskereső C kategória. 2-4 fős csapatok indulhatnak. A tízezres méretarányú 
tájfutó térképen bejelölt ellenőrző pontokat (14 db) kell megtalálni (pontmegnevezés segít) a 6 km-es pályán. 
Ha nincs tájolód, a versenyre korlátozott mennyiségben tudunk kölcsönözni. 
 
Mit hozz magaddal? 
Némi pénzt a nevezési díjra. 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 nevezési díj paksi 
lakosoknak, ASE és Demeter tagoknak 600 Ft/fő. 
Öltözz szeszélyes tavaszhoz: rétegek, bakancs vagy kényelmes edzőcipő. A többit a verseny előtt meglátod. 
A túraútvonalon forrás nincs, a bő három óra alatt megszomjazhatsz a terepen. 

Utózönge 
A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség kérésére a nevezési díjakból 100-100 forinttal a 2012 nyarán 
megrendezendő Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra Vándorlást támogatjuk! A rendezésben a 
demeteresek is vállaltak szerepet, erről a programról majd időben szólunk.

Mégis versenyeznél? 
A Demeter Egyesület versenyes honlapján (http://turaverseny.dmrt.hu) részletes versenykiírást találsz. Ha nem 
kezdő kategóriában vagy érdekelt, mindképpen látogasd meg a honlapot.
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 


