
NLB! Városismereti verseny 

 

A verseny célja: Szekszárd kulturális és történelmi értékeinek megismertetése. A 
versennyel szeretnénk felhívni a figyelmeteket városunk látnivalóira, értékeire, történelmi 
alakjaira és épületeire. A verseny bárki részt vehet, aki kedvet érez egy kalandos 
városfelfedezı túrára.  

A verseny idıpontja: 2010. október 30. 
Nevezés 8:15-tıl. Rajt: 9 órától 

Rajt és cél helyszíne: Szekszárd Várköz utca, NLB! Klub (Piac tér felett a volt lángosos és 
gazdabolt mellett, a kínai bolttal szemben) ☺☺ (46°20'58.47"É, 18°42'3.13"K) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A: parkoló; nyíl: NLB klub) 

A verseny idıtartama:  általános iskolás kategóriában 3 óra, a többi kategóriában 4 óra 

A verseny menete: A résztvevı csapatok feladata a városismereti feladatlap pontos 
kitöltése a helyszínek felkeresésével és az útmutató betartásával. A feladatsort úgy állítjuk 
össze, hogy annak kitöltése minimális elızetes felkészülést igénnyel, a nagyobb hangsúlyt a 
helyszínek felkeresésére és az ott megoldható feladatokra helyezzük! A megadott 
kérdésekre kell válaszolni szintidın belül. A szintidı túllépéséért hibapont jár. 

A feladatok megoldásához minden segédeszköz használható. Elsısorban a helyszínen 
található adatok a mérvadóak. 

Ajánlott irodalom: 

- dr. Töttös Gábor: Szekszárd mesélı útikönyv 
- Szekszárdi Információtár – Vendégkalauz: www.szeki.hu/turista 
- Szobrok Szekszárdon: www.szoborlap.hu/telepules/588_Szekszárd/?f=mulapok 

 

A: parkoló; nyíl: NLB! Klub 



Kategóriák: 

- általános iskolások (8. évfolyamig –15 éves korig) 
- középiskolások (9-14. évfolyamig - 21 éves korig) 
- családok (legalább egy gyermek -16 év alatti- részvételével) 
- felnıttek 

A versenyre 2-5 fıs csapatokban lehet nevezni. 
 

Nevezés, nevezési díj: 

Elızetes nevezés esetén  

 MTSZ tagoknak 

Helyszínen 

Felnıtt 500 Ft/fı 400 Ft/fı 600 Ft/fı 

Diák 300 Ft/fı 250 Ft/fı 400 Ft/fı 

Elızetes nevezés: október 22-ig a megadott címre e-mailben, postán vagy személyesen. 
Nevezéskor kérjük megadni a csapat nevét, csapattagok nevét és a kategóriát! 
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás elıtt kell befizetni. 

Szükséges felszerelés: íróeszköz, óra, tájoló vagy iránytő 

Díjazás: Minden kategória gyıztesei kupa, az 1-3. helyezett csapatok tagjai érem és oklevél 
díjazásban részesülnek. 

 

A versenyen mindenki saját felelısségére vesz részt! 

Szép idıt, jó versenyzést kívánunk! 

 

A verseny rendezıi: 

Ifjúsági Unió Szekszárd – Ne légy birka! Klub - TanÖsvény Természetjárásért Egyesület 

7100 Szekszárd, Szent László u. 19. 
Tel: 74/512-073 

E-mail: ifu@ifu.hu 
 
 

 


