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      A verseny pontos helyszíne: 

 Miskolc:  Kocsonya fesztivál – Szinva terasz 
Apeh parkoló- „Zöld sátor”

                                                                                                        GPS koordináta: N48 06.091 E20 47.045

A verseny célja:
-  Versenyzés közben megmutatni Miskolc város csodálatos értékeit.  
-  lehetőséget biztosítani arra, hogy a természetjárók, a természetjáró fiatalok, és a 
természetjáró családok, részt  vehessenek, egy olyan a természetjárásban új eszközt 
használó (GPS) versenyen, ahol a tájékozódási és túravezetési ismereteikről számot 
adhatnak
-  A természetjárás és a  túraverseny népszerűsítése.

Verseny: 
A csapatok (3 fős) megkapják a GPS koordinátákat. A csapatok egyszerre rajtolnak, és 
tetszőleges sorrendben érintenek 10 kihelyezett pontot. A pontok felkeresését a helyszínen 
elhelyezett MultiMatriX táblán lévő kóddal igazolják. A csapattagok együtt keresik fel a 
pontokat, ellenkező esetben a versenybírók kizárják a csapatot a versenyből. A csapatok 
mozgását a csapatoknál lévő nyomkövető segítségével a versenyközpontban a rendezők és 
a szurkolók is figyelemmel követik. 

Verseny menete:
A pontokat a rajtnál feltöltjük a versenyzők GPS készülékeire, az óra ettől a pillanattól 
indul. Csapatonként 1 (azaz egy) GPS, de ezen kívül bármilyen egyéb eszköz (notebook, 
PDA, térképek) használható.
16 db pontból csak a szabadon választott 10 pontot kell majd megtalálni. A többlet 
megtalálásokat nem jutalmazzuk.
A találatok ellenőrzésének egyik módja a beérkezett versenyzők trackjeinek letöltése. A 
másik - a hagyományos, MultiMatriX-os ha valaki nem ismerné, a helyszínen, élő szóban 
bemutatjuk.
Pontfeltöltésre nem alkalmas GPS-el indulók, a koordinátákat írásos formában kapják 
meg.
PDA-s és más nem kézi GPS-el navigálóktól a tracklogot mps, gdb, plt formátum 
egyikében kérjük, ha nem ilyen, nem tudjuk értékelni az eredményt.
A tracklog nélkül (vagy nagyon hiányos loggal) érkezők eredményét sem tudjuk 
figyelembe venni!



Kérjük, hogy aki nem GARMIN GPS-szel (vagy Foretrex/Forerunner készülékkel) 
érkezik, az hozzon magával PC-kábelt! Köszönjük!

Rajt: 10:00 (A 3 fős csapatok egyszerre indulnak.)
Célba érés, legkésőbb 13:00 óráig. A 13:00 óra után érkezők eredményét nem tudjuk 
figyelembe venni!
Eredményhirdetés: kb. 13:20

Nevezési díj: 3000-Ft/GPS (/csapat), ami egy kitűzőt, emléklapot, tartalmaz.
B-A-Z Természetjáró Szövetségnél érvényesített természetjáróknak a nevezési díjat a 
Szövetség megtéríti. 
Díjazás: az első három helyezet lesz díjazva. 
Ajándék felajánlásokat szívesen fogadunk! 
Várjuk további szponzorok jelentkezését!

Előzetesen jelentkezni itt lehet, és a jelentkezés lezárul február 20.-án, pénteken 12:00-
kor. 
Figyelem!!! Csak hat csapat indulására van lehetőség.

Ha kérdésetek, javaslatotok van, várjuk leveleiteket a hegyitura@eszaktura.hu címen!

Kérjük, tiszteljék meg versenyünket a jelenlétetekkel, azzal, hogy elindultok a versenyen. 
Érezzék jól magatokat.
Bővebben információk a www.eszaktura.hu weboldalon.

A versenyről a különféle on- és offline médiákban tudósítások, képek, hanganyagok 
jelenhetnek meg. A versenyzők részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen 
felvételeken láthatóak, netán hallhatóak legyenek.
 
A verseny fő támogatója: 

 
 
 

http://www.eszaktura.hu/szovetseguj/hirek/elonev.htm
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