
 

 

 
Válassz egy életformát, egy életre szóló kalandot a 

tájékozódási futást! 
 

 
Ha szereted a természetet és szívesen megtanulnád a tájékozódás alapjait, a 

tájoló használatát és egy jó közösségben szeretnéd eltölteni a hétvégéid, vagy 
netán komoly sport eredményekre vágysz, akkor közöttünk a helyed. 

 
A Condor Club Arad és a Tájékozódási Futásért Alapítvány, mint a RO-HU 161 
azonosítószámú projekt konzorciumi partnere, tájékozódási futást népszerűsítő 
rendezvényeket szervez fiatalok, régebb óta fiatalok, családok és fogyatékkal 
élő személyek számára, amelyeket az alábbi helyszíneken és időpontokban 
tartjuk: 
 

Ssz. Helyszín/2000-ben 
helyesbített térkép 

adatai 

GPS Pályák hossza Időpont Óra 
(helyi 

idő 
szerint) 

1. Căsoaia, Tábor 
Méretarány: 1: 10000 
Alapszintköz: 5 m 

46.216336, 
21.751334 

A pálya: 4 km 
B pálya: 2 km 
 

2020.09.19. 12.00 

2. Moneasa, Parc Hotel 
Méretarány: 1: 10000 
Alapszintköz: 5 m 

46.462734, 
22.259593 

A pálya: 4 km 
B pálya: 2 km 
 

2020.09.18. 14.00 

3. Băile Felix, Hullám 
fürdő 
Méretarány: 1: 5000 
Alapszintköz: 5 m 

46.995409, 
22.005738 

A pálya: 4 km 
B pálya: 2 km 
 

2020.03.07. 12.00 

4. Sânnicolau de 47.297020, A pálya: 4 km 2020.03.08. 12.00 



Ssz. Helyszín/2000-ben 
helyesbített térkép 

adatai 

GPS Pályák hossza Időpont Óra 
(helyi 

idő 
szerint) 

Munte, Berek 
Méretarány: 1: 10000 
Alapszintköz: 5 m 

22131343 B pálya: 2 km 
 

5. Vârtop 
Ady menedékház 
Méretarány: 1: 7500 
Alapszintköz: 5 m 

46.516252, 
22.675332 

A pálya: 3 km 
B pálya: 1,4 km 
MapRun pálya, 
mind a kettő. 

2020.08.13. 11.00 

6. Ásotthalom, Bedő A. 
Erdészeti Iskola 
Méretarány: 1: 10000 
Alapszintköz: 2 m 

46.205571, 
19.774937 

A pálya: 3 km 
B pálya: 1,5 km 
MapRun pálya, 
mind a kettő. 

2020.09.24 14.00 

7. Ópusztaszer, 
Nemzeti Történeti 
Emlékpark 
Méretarány: 1: 5000 
Alapszintköz:  2 m 

46.487146, 
20.093967 
 

A pálya:1,5 km 
B pálya:0,8 km 
MapRun pálya, 
mind a kettő 

2020.07.21. 10.00 

8. Sándorfalva, 
Sportpálya 
Méretarány: 1: 10000 
Alapszintköz: 2 m 

46.367419, 
20.10392 
 

A pálya: 2,1km 
B pálya: 1,2 km 
MapRun pálya, 
mind a kettő. 

2020.09.17. 14.00 

 

A kaszojai, félix fürdői, menyházai, hegyközszentmiklósi versenyek rendezője: 
Szervezet: Condor Club Arad/Happy Paper Printing 
Név: Ciprian Filimon 
Elérhetőség: Telefon: 0040 722 289662 E-mail: office@happyu.com 
 
Az ásotthalmi, ópusztaszeri, sándorfalvi, vértopi versenyek rendezője: 
Szervezet: Tájékozódási Futásért Alapítvány/Dél-Alföld Sportjáért Alapítvány 
Név: Krokavecz Simon 
Elérhetőség: Telefon: +36-20-4351200; E-mail: kroka.simon@gmail.com 
 
A verseny díjazása: kategóriánként az első helyezett tiszteletdíjban, az első 
három helyezett oklevélben részesül 
Részvételi költség: nincs 
A versenyen SI elektronikus pontérintő rendszert használjuk. Nevezni a 
helyszínen lehet. 
 
Mit kell tudni a versenyről: 
 

mailto:office@happyu.com


 Nem kell semmilyen kelléket hozni, csak magad hozd el és legyél nyitott. 

 Az időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködj és ne a szép ruhádat 

vedd fel! 

 Sportcipőben gyere. 

 Kapsz térképet, ami ábrázolja a terepet és a pályát, amit teljesítened kell. 

Alapvető térképjelek: 

o Fekete szaggatott vonal, az út. A térképen vékonyabb a valóságban is 

keskenyebb. 

o Fehér a tiszta erdő, sárga a tisztás, zöld a bozótost jelöli. 

o Barna szín a domborzat. pontsor a szárazárok, pontozott vonal a 
tuskósor, V betű a gödör. 

o Lila vagy piros vonal a pályádat jelöli, amit teljesítened kell. 

 Kapsz még iránytűt, amivel a térképet tájolod Északra, így irányhelyesen 
tudod majd tartani. 

 Lesz az ujjadon egy Sport Ident chip, amivel az időt mérjük és 
ellenőrizzük, hogy megfogtad a pontokat. 
 

Ha komolyan gondolod, hogy ezt az életformát választod, itt 
jelentkezhetsz: 

 

Condor Club Arad 
Barkász Dániel 

E-mail: danielbarkasz@yahoo.com 
Mobil: +40742256615 

Cím: Arad, str. Batistei nr.5, bl. 554, sc. C, ap. 10. 
 

Szegedi Vasutas Sportegyesület 
Gera Tibor:  

E-mail: gera.tibor@szegedivasutasse.hu 
Mobil: +36703348367 

Cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74/c. 
 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul! 

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a rendezvényen fényképek és videofelvételek készülnek, 
melyeket illusztrációként, illetve promóciós célból felhasználhatunk. 
A versenyen való nevezés egyben hozzájárulás ahhoz, hogy a verseny lebonyolítása 
érdekében adataikat kezeljük. Adatkezelési szabályzatunk, itt érhető el: http://www.telehaz-
del-alfold.hu/adatvedelmi-szabalyzat 
 

Eredményes versenyzést kíván a rendezőség 
„Jelen felhívás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.” 

http://www.telehaz-del-alfold.hu/adatvedelmi-szabalyzat
http://www.telehaz-del-alfold.hu/adatvedelmi-szabalyzat

