
Nagy-Eged Túra Kupa 

 

 

Kiíró: Kárpát Egyesület Eger 

Kapcsolattartó: Herperger Anita  

E-mail: herperger.anita@gmail.com 

Kupa oldala: http://www.egercsillagatt.hu/nagy-eged-tura-kupa/ 

 

A Nagy-Eged hegy a Délnyugati-Bükkben fekszik, tengerszint feletti magassága 537 méter. Az 

Egri Borvidék emblematikus termőhelye, Magyarország legmagasabban fekvő szőlőterülete. A 

Nagy-Eged Túra Kupán a hely szelleméhez méltóan boros kupa szerezhető.  

 

Díjazás: egyedi kerámia boros kupa  

Részvételi díj (kupa díja): 3000,- Ft/kupa 

 

Teljesítési feltételek: 

Aki 1 év alatt tízszer érinti gyalogosan (túrázva vagy futva) a Nagy-Eged hegy csúcsát, és erről 
dátummal ellátott fotót készít, amelyeket legkésőbb a naptári év utolsó napjáig beküld a 
szervezőnek, vagy a kilátónál kihelyezett QR kódot leolvasva a szervezőtől kapott egyéni 
azonosítóját minden teljesítéskor megküldi, vagy a teljesítések gps track-jének linkjét elküldi, 
megszerzi az Nagy-Eged Túra Kupát. A kupába beszámítható teljesítménytúrán, terepfutó 
versenyen történő érintés is, amelyet az itinerrel/eredménylistával igazolhat a résztvevő. 

 2019-ben csak a 2019. január 1 - december 31. között történő csúcs érintések 
számíthatók be a kupába. 

 Egy év alatt több kupa is megszerezhető, de egy csúcs érintés csak egyszer, egy kupába 
számítható be (pl. 19 érintés még 1 kupa). 

 Egy napon több érintés is teljesíthető, ez esetben a fotón a készítés pontos időpontja 
(óra, perc) szerepeljen, a QR kód leolvasás pedig minden érintéskor történjen meg (pl. 
Eger-Várkút-Eger túra kitérővel a csúcsra).  

Ünnepélyes díjátadók:  2020. február eleje 
A fenti időponton kívül egyénileg is átvehető a kupa előzetes egyeztetés után. 
 
Érintési lehetőségek a teljesség igénye nélkül:  

 Eger felől a Nagy-Egedi Tanösvényen keresztül 

 Eger felől a Bükki kéken, majd kék O, piros O, piros háromszög jelzésen 

 Várkút felől piros, majd piros háromszög jelzésen 

 Felsőtárkány felől a Bükki kéken, majd kék O, piros O, piros háromszög jelzésen 
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Igazolás módjai: 
 
Fényképpel 
 

 Csak azokat a fotókat fogadjuk el, melyen dátum és a résztvevő jól látható! 

 Csoportkép is készíthető, ez esetben a csoport minden tagja beszámíthatja a saját 
kupájába. 

 Csak a dátummal ellátott fotót, vagy a készítés idejét tartalmazó 
mentést/képernyőfotót fogadjuk el. 

Fotók beküldése: E-mailen keresztül 10 képenként  
Beküldési/bemutatási határidő: 10 képenként folyamatosan, de legkésőbb 2019. december 
31-ig 
 
QR kóddal 
 

 QR kód választása esetén a teljesítő egyéni azonosító beküldésével rögzítheti a 
csúcsérintést. 

 Egyéni azonosító kérése a szervezőtől e-mailben, vagy a honlapon található űrlapon 
keresztül az első teljesítés előtt. További teljesítésekhez visszavonásig ugyanazt a 
kódot használhatod, ez személyre szóló. A kódot nem program generálja, hanem a 
szervező küldi meg egy héten belül e-mailben! Kérjük, hogy csak egyszer küldjétek 
meg az egyéni azonosító kérő űrlapot! 

 QR kód olvasó applikációval és mobilinternettel ellátott mobiltelefon szükséges. 

QR kód olvasás módja: Mobilinternettel ellátott okostelefonnal a QR kód egy kódfeltöltő 
oldalra vezet, ahová beírva a kódot a küldés után a rendszer továbbítja a szervező részére a 
rögzítés időpontját.  
 

A fényképet, QR kódos igazolást és a gps tracket vegyesen is elfogadjuk a teljesítések 

igazolására.  


