


- a honvédelem iránt érdeklődő civilek
A  teljesítménytúrán  mindenki  saját  felelősségére  vesz  részt,  felmérve  saját 

teljesítőképessége  határait.  A  részvétel  előfeltétele  csapat-,  sport-,  vagy  háziorvosi 
igazolás, amely szerint az illető alkalmas egy kb. 40 illetve 70 km-es teljesítménytúrán 
való  részvételre.  Az  igazolást  a  regisztrációnál  kell  bemutatni.  Ennek  hiányában  a 
részvételre  nincs  lehetőség!!! A  teljesítménytúra  sikeres  teljesítése  jó  fizikai 
felkészültséget feltételez! 

A rendezvény jellege: 
40 valamint 70 km-es teljesítménytúra egyéni, vagy 3 fős csapat kategóriában
A rendezvény hangsúlyozottan nem verseny. Cél nem a győzelem, hanem a távok 

előírt menetvonalon, valamint előírt szintidők alatt történő teljesítése és a célok elérése 
olyan állapotban, amely lehetővé tenné további feladatok megoldását. 

Helye: Hortobágy – Hajdúböszörmény – Hajdúhadház térsége
(www.bocskaidandar.hu)

Ideje: 2012. szeptember 15-16.

Rendező: MH 5. Bocskai István Lövészdandár, Debreceni Honvéd SE, a HM 
Humánpolitikai Főosztály,. 

Táv: hozzávetőlegesen. 40 km, és. 70 km

Útvonal (térképvázlat): A rajtlappal együtt a regisztrációnál kapja meg minden induló, 
illetve a www.bocskaidandar.hu honlapokról szeptember 06-tól letölthető.

Kötelező felszerelés:

Katonák és fegyveres testületek tagjai részére: 
- évszaknak megfelelő (hadi) gyakorló öltözet
- katonai jellegű bakancs
- 15 kg-os felszerelés (A menet során végig meg kell lenni a 15 kg-
nak, ellenőrző pontoknál súlyellenőrzés! A felszerelés formája – 
hátizsák, málhamellény, táska – nem megkötött!)

- lámpa és tartalék elem, láthatósági mellény

Civilek számára: 
- tetszőleges sport- vagy túraöltözet
- lámpa és tartalék elem, láthatósági mellény

Ajánlott felszerelés:
- térképek: - Hortobágyi Nemzeti Park (1: 90 000);

    - Debrecen Környéke turistatérkép (1: 40 000)

- energia-pótló táplálék-kiegészítő és energiaital, 
- hálózsák, tisztálkodó felszerelés, törölköző,
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- tartalék zseblámpa és elem, mobiltelefon,
- váltás öltözet, lábbeli
- ragtapasz, egyéni egészségügyi. felszerelés
- mobiltelefon

Kategóriák: -40 km-es távon
- egyéni
- csapat (3 fő) Csapat csak akkor kerül értékelésre, ha mindhárom tagja, 

együtt célba ér! 
Menet közbeni kategóriaváltásra nincs lehetőség! 
Nemek közötti megkülönböztetés nincs!

         -70 km-es távon
- egyéni
- csapat (3 fő) Csapat csak akkor kerül értékelésre, ha mindhárom tagja, 
együtt célba ér! 
Menet közbeni kategóriaváltásra nincs lehetőség! 
Nemek közötti megkülönböztetés nincs!

Program:
2012. 09. 15. 06:00-tól Beérkezés Debrecenbe a Kossuth Laktanyába, 

regisztráció a MH 5. BI LDD 
sportkombinátjában 

(Debrecen, Szabó Lőrinc utca, a Kossuth Laktanya mögött)
07:45 Versenyzők átszállítása a rajthoz (Hortobágy).
08:45 Megnyitó: a résztvevők köszöntése
09:00 Rajt: Hortobágy, Kilenclyukú híd

2012. 09. 15. 18:00-ig Beérkezés a 40 km-es cél helyszínére! (9 óra szintidő)
2012. 09. 16.01:00-ig Beérkezés  a  70  km-es  célba  Hajdúhadházra-  Vay  Ádám 

Kiképző Bázis (16 óra szintidő)
Célbaérkezés: Emléklapok, felvarrók átadása, mindkét távon, a célba 

érkezés után (külön záró rendezvény nincs!)
2012. 09. 16. 08:00-kor Az elszállásolt versenyzők kiszállítása a hajdúhadházi, és a 

debreceni vasútállomásra, illetve a MH 5. BI LDD 
sportkombinátjába (parkoló)

Nevezés: 2012. szeptember 05-ig írásban előzetesen, illetve a helyszínen személyesen!
A MH 5. BI LDD Kiképzési Főnökségnek címezve, a mellékelt nevezési lapon a 43/6334-
es HM telefaxra, a 06-52/505-234 városi telefaxra, a  honvedtajfut@freemail.hu e-mail 
címre, postai úton az alább megadott címre: 

MH 5. Bocskai István Lövészdandár Kiképzési Főnökség, 4027 Debrecen Pf.227

Nevezési díj nincs!
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A portyáról bővebben:
A  40  km-es  táv  menetvonala  a  70  km-es  táv  része.  A  menetvonalakról  a 

regisztrációnál minden csapat illetve egyéni induló a regisztrációnál külön térképvázlatot 
kap  a  járőrlappal  együtt.  A  menetvonalról  letérni  tilos  és  nem  is  érdemes!  A 
menetvonalon (kb. 20 km-ként) ellenőrző pontok kerülnek kijelölésre, amelyek egyben 
pihenő illetve frissítőpontok is. Ezeken a pontokon a katonák és rendvédelmi szervek 
tagjainak  felszerelése  (súly)  kerül  ellenőrzésre,  ahol  a  járőrlapokat  is  lepecsételik. 
Vízvételi lehetőség vizeskannákból csapvíz formájában biztosított. Étkezés a menet alatt 
saját erőből. A teljesítménytúra ideje alatt mobil egészségügyi ellátás biztosítunk. 

A túra teljesítése feltételez az indulók részéről minimális tájékozódási képességet 
és jó fizikai felkészültséget. Saját turistatérkép, iránytű, tájoló, GPS használata valamint, 
a  közlekedési  szabályok  betartása  mellett  ,,depózás''   (kísérők  által  történő  frissítés) 
engedélyezett. 

A 70 km-es táv céljául szolgáló Vay Ádám Kiképző Bázisra történő beérkezés 
után,  tisztálkodási  és  pihenési  lehetőség,  valamint  egyszeri  meleg  étkezés  kerül 
biztosításra  katonai  körülmények  között.  Szállás  –  barakkban  kb.  20  fős  körletekben 
emeletes  vaságyakon  (pokróc,  hálózsák,  stb.  saját  erőből!)  Tisztálkodás  csapatfürdőn. 
Előzetes  bejelentkezés  esetén  a  távolról  érkező résztvevők számára  megelőző éjszaka 
(szeptember 14.) ugyanott tudunk szállást biztosítani. (Étkezés önállóan!)

A 40 km-es távot teljesítőknek, a célba érkezés után meleg étkezés biztosított, azt 
követően, a beérkezés ütemének függvényében, igény szerint autóbusz szállítja a távot 
teljesített  versenyzőket  a  szállás,  tisztálkodás  helyszínére  (Vay Ádám Kiképző Bázis-
Hajdúhadház) vagy a hajdúböszörményi vasútállomásra.

A regisztráció helyszínére történő oda, valamint a célba érkezés utáni hazautazás 
mindenki számára egyéni felelősség. A regisztráció helyszínén (Debrecenben a laktanya 
mögötti  Honvédségi  Sportkombinátban  –  őrzött  parkolóban  van  lehetőség  hagyni  a 
járműveket. A céltól a parkolóhoz (regisztráció helyszíne) másnap (15-én) reggel 08:00-
kor busz indul. A regisztráció helyszíne – magán és tömegközlekedési eszközökkel is jól 
megközelíthető! (Külön térképvázlaton!)

A rendezvény kiírása illetve aktuális információk megtekinthetők (letölthetők) a 
www.bocskaidandar.hu weboldalon 2012. augusztus 22-től. 

A távokat sikeresen teljesítők emléklapot, valamint egyedi felvarrót kapnak!

A célba érkező versenyzők részére, az egyszeri meleg étkezés térítésmentesen biztosított!

Egyéb fontos információ: 
- nagyfokú folyadék és sóvesztés! 
- dohányzás menet közben tilos, csak a pihenőhelyeken kijelölt 

dohányzóhelyeken! 
- menet közben keletkező szemetet tilos útközben eldobni, azokat a 

pihenőhelyeken kell üríteni;
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- fény- és 
- napsugárzás elleni védelem (naptej, napszemüveg, sapka);

- az útvonalon előfordul, hogy rövid ideig közút mellett kell haladni, 
az ilyen szakaszokon a láthatósági mellény, vagy piros villogó 
használata mindenki számára kötelező.

További információ: Horváth Béla szds.   Tel.: 06-30/382 6598 (HM 02-43-63-05)
Garda Árpád tart. szds. Tel.: 06-30/218 3217
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