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Nyugdíjasklubok Túrája az Újpesti tanösvényen az egészséges szív-és 

érrendszerért 

ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ 

 

Versenykiírás 

a Nyugdíjasklubok V. Országos Teljesítmény Túrájára 

 

1./ A verseny célja hogy: 

Eldöntsük az országos szövetséghez tartozó nyugdíjasklubok túrázó csapatainak rangsorát. 

Kornak megfelelő sportolási lehetőség biztosítása a nyugdíjasklubok tagjai számára. 

Egészséges környezetben tölteni a szabadidőt, ismerkedni hazánk szép tájaival. 

Az országban működő nyugdíjasklubok közötti kapcsolat erősítése. 

 

2./ A verseny ideje és helye: 

2019. június 13. (csütörtök) 11.00 órától a Újpesti tanösvényen, a rendezők által kijelölt 

terepen. 

3./ A verseny rendezője: 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

Sport és Szabadidő Bizottsága 

Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Területi Egyesülete 

   

Versenybíróság: 

 Elnök: dr. Talyigás Katalin       Titkár: Medveczki Aranka 

Tagok: Süle Istvánné, Ládi János, Czingler Sándor 

  

4./ A verseny résztvevői: 

Az országos szövetséghez tartozó nyugdíjasklubok 5 fős csapatai, akik a túraversenyre 

beneveznek. Elsősorban az elő versenyeken résztvevő klubokat várják a rendezők. 

 

Csoportok: 

70 éven felüliek 5 fős csapatai (a csapatban 1 fő 70 évnél fiatalabb versenyzése megengedett) 

 

mailto:nyugszov@hu.inter.net


70 éven aluliak 5 fős csapatai (a csapatban 70 éven felüliek is indulhatnak) 

Klubonként több csapat is nevezhető bármelyik csoportba. 

 

5./ A verseny lebonyolítása: 

 

Regisztráció: REX Kutyaotthon 

Budapest, IV. kerület, Óceánárok utca 33. 

Megközelítése: A Keleti pályaudvartól, vagy a 3-as metró Újpest-Városközpont 

megállótól a 30-as autóbusszal az Óceánárok utcáig kell utazni, majd 300 m séta a REX 

Kutyaotthonig. 

 

Itt minden csapat térképet, menetutasítást és kartont kap, amelyet a túraverseny útvonalán 

használni kell. 

A teljesítés szintideje: 150 perc, indítás 3 percenként 

A célba érkezéskor megtörténik az időellenőrzés és a csapatok TOTÓ szelvényt kapnak. A 

TOTÓ kitöltésére 25 perc áll rendelkezésre. 

Alap pontszám 120. Időtúllépés percenként – 1 pont, időmegtakarítás befejezett 15 percenként 

3 pont. Túra TOTÓ pontszám helyes válaszonként 5 pont. (A TOTÓ 25 kérdést tartalmaz) 

A TOTÓ-ra felkészülés alapja: Újpest térségében és Budapesten lévő látványosságok, 

létesítmények és a környékkel összefüggő kérdések, érdekességek, a túra útvonalán a rajttól a 

REX Kutyaotthon ellenőrző pontig látható érdekességek. 

 

Helyezések megállapítása:- több szerzett pont alapján, pontegyenlőség esetén a jobb 

időeredmény dönt. 

 

6./ A verseny díjazása: 

Az I. – III. helyezett csapatok oklevelet kapnak, a csapatok tagjai éremdíjazásban részesülnek. 

A díjakat az országos szövetség, az egyesület és a verseny támogatói biztosítják. 

 

7./ A verseny költségei: 

A rendezés és díjazás költségeit a rendező szervek biztosítják. 

Kérünk minden résztvevőt, hogy a REX Kutyaotthon Alapítványt 300,- Ft-tal támogassa, 

ezért igénybe veheti a létesítmény valamennyi szolgáltatását. 

A résztvevők további költségeit a nevező klubok, ill. a versenyzők fedezik. 

 

8./ Nevezés: 

Írásban a Nyugdíjasok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége Sport és 

Szabadidő bizottság címére. 

Email: nyugszov@hu.inter.net ,czinglers4@gmail.com aranka.medveczki@gmail.com,  
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Nevezési határidő: 2019. június 1-ig beérkezőleg, későbbi nevezést csak kivételes esetben 

fogadnak el a rendezők!!! 

 

Felvilágosítást ad: 

 

Czingler Sándor Tel: 88/311 – 618, vagy 06 – 70/246 – 91 – 54 

 Medveczki Aranka Tel: 06/30-641-56-86, vagy 06-1-256-8012 

 

9./ Egyéb előírások: 

Minden nevező az időjárásnak megfelelő ruházatáról maga gondoskodjon, a versenyen saját 

felelősségére vesz részt. 

A verseny helyszínén BÜFÉ üzemel. 

A REX Kutyaotthon Alapítvány és a tanösvény egész területén az 

alkohol fogyasztása tilos!  
 

Budapest, 2019. május 10. 

 

Versenyrendezőség 


