
T Ú R A K I Í R Á S 
==============     
Városismereti verseny 
Település: Budapest 

Időpont:  2012. március 25.       
       
 

Útvonal:     Az indítóban feladatlapot, térképet kapnak a csapatok, és ennek alapján a 
versenyzők szabadon választják meg  az útvonalat. 
Csak a helyszínen lévő adatokat fogadja el helyesnek a rendezőség! 

Túratáv:         kb. 8 km;  Maximális versenyidő 5 óra 
 

Indítás : 9:00- 10:00 között, 
Budapest, Nyugati pályaudvar pénztárcsarnok 

Költség:   600 Ft/fő helyszíni nevezés   (MTSZ, vagy diák igazolvány 400Ft/fő. Fizetés az indítóban. ) 
                                                    kedvezmények nem vonhatóak össze 

     500 Ft/fő előzetes nevezés      (MTSZ, vagy diák igazolvány 400 Ft/fő. Fizetés az indítóban. ) 
                                                                 kedvezmények nem vonhatóak össze 
Előzetes jelentkezés:  folyó év március 23-án 1200 óráig  

telefon  : +36  309 820 176 (Georgiades Gáborné) 
                                     E-mail  :  ggeorgiades@freemail.hu 
  
Kötelező felszerelés: íróeszköz (ceruza is), óra, megfelelő mennyiségű innivaló 
Ajánlott felszerelés : Budapest  térképe, keménylap az íráshoz, esővédő eszköz. 
 

Kategóriák: 1) felnőtt kategória             1-5 fő /csapat 
  2) diák kategória (általános iskolások és középiskolások tanári kíséret nélkül)                
       2-5 fő/csapat 
                       3) családi kategória (felnőtt(ek) legalább egy 16 éven aluli gyermekkel) 
       2-5 fő/csapat  
Díjazás: emléklap és csokoládé 

Külön – külön értékeljük a budapestieket és a  „vidékieket”, ha valamelyik 
kategóriában legalább 6 csapat van. 
 

A csapat indítási és érkezési ideje között legfeljebb 5 óra  lehet a különbség. A versenyidőn 
túl érkező nem előzheti meg azt, aki időn belül érkezett, akkor sem ha az eredménye jobb. A 
cél 15:30 kor zár, addig minden csapatnak be kell érkeznie. 
A feladat megoldására fordított időt csak azonos össz-, és holtverseny pontszám esetén 
vesszük figyelembe.A rövidebb  idő eredményezi a jobb helyezést. 
A verseny eredményéről április 1-ig kaptok összesített értesítőt. 
 

Élelemről mindenki maga gondoskodik ! 
Öltözz rétegesen, az időjárásnak megfelelően! Tartalék, száraz, váltóruhát biztosan elbírod. 

Gondolj az esőre is! 
 

Ne feledd, a megszerzett ismereteinket nem veheti el tőlünk senki ! 
 

Csak olvasható írást értékelünk, segítsétek a rendezők munkáját szép, és olvasható írással ! 
Szeretettel várja a város felfedezésére érkező túratársakat : 

Georgiades Gáborné 

61 éves Pest  Megyei 
Természetbarát 

Szövetség 
 

Telefon: +36 706085966 
 Kovács Hédi 

ügyvezető elnök 


