
Nagy-Eged Túra Kupa 2022 

 

Kiíró: Kárpát Egyesület Eger 

Kapcsolattartó: Herperger Anita  

E-mail: kupa@egercsillagatt.hu 

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, névre szóló kerámia boros kupa  

Részvételi díj: 5000,- Ft 

 

Teljesítési feltételek: 

Aki 2022. január 1 – december 31. között tízszer érinti gyalogosan (túrázva vagy futva) a Nagy-Eged 

hegy csúcsát, és azt a QR kód beolvasásával igazolja, megszerzi az Nagy-Eged Túra Kupát. A kupába 

beszámítható instant túrán, teljesítménytúrán, terepfutó versenyen történő érintés is, amelyet az 

itinerrel/eredménylistával igazolhat a résztvevő. 

• Egy év alatt egy kupa szerezhető. 

• Egy napon több érintés is teljesíthető. 

• A 10 csúcsérintés igazolásával a kupa teljesített.  

• A kupa megszerzése után a teljesítő kötelezetté válik a részvételi díj befizetésére!   

• A kupák összesítése, regisztrálása, befizetés következő év januárban esedékes.   

Teljesítés igazolása: 2022. december 31-ig a QR kódos egyéni azonosító, illetve 

verseny/teljesítménytúra/instant eredménylista beküldésével folyamatosan 

 

Gyermek Nagy-Eged Túra Kupa: 14 év alatti gyermekeknek a fenti feltételekkel 5 érintéssel teljesíthető 

a kupa. 

 

14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt kísérővel teljesítheti a kupát. A felnőtt kísérő csak akkor szerezhet 

saját kupát, ha a 10 érintést teljesíti. A felnőtt kísérő kupaszerzése nem kötelező, ha csak a gyermeket 

kíséri.  

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


Gyermek részvételi díj: 2500,- Ft 

Gyermek díjazás: egyedi, névre szóló kerámia bögre, oklevél 

 

Ünnepélyes díjátadó: 2023. február  

 

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 

Igazolás módja:  

QR kód beolvasásával 

• A teljesítő egyéni azonosító beküldésével rögzítheti a csúcsérintést. 

• Egyéni azonosító kérése a kupa honlapján keresztül az első csúcsérintés előtt. Visszavonásig 

ugyanazt a kódot használhatod, ez személyre szóló. A kódot nem program generálja, hanem a 

szervező küldi meg e-mailben!  

• Az egyéni azonosító kérése nem kötelez a kupa teljesítésére.  

• QR kód olvasó applikációval és mobilinternettel ellátott mobiltelefon szükséges az 

azonosításhoz. 

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.  

 


