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A verseny időpontja: 2012 április 7-én szombaton. 
''0'' idő: helyi idő szerint 11 órakor  

 
 
A verseny célja:  Lehetőséget biztosítani a résztvevőknek, hogy megtalálják a leghíresebb bakonyi betyár, 

Sobri Jóska elrejtett aranykincseit, köztük a váci püspöktől rabolt egy zacskó aranyt is*, melyeknek  
rejtekhelyeit – az úgynevezett kincses pontokat – a rendezők az arra érdemesek tudomására hozzák 

 
Térképek:  Korabeli szemtanúk hitelt érdemlő elbeszélése alapján helyesbített térképek, amelyek a 

legeslegpontosabban körülírják a kincsek valószínű feltalálási helyeinek megközelíthetőségét. 
 (Pl: ..a villámsúlytotta öreg tölgy üszkös ódalátú indujj el egyenessen napnyugat felé, s ha egy 
fertályóra múltán a bal füled mögű meghallod a tihanyi öregharangot, akkor ott kezgyé el ásnyi, ’s 
ha szerencséd van rálelsz tekintetes Hunkár Antal úr arany zsebórájára!) 

 
 Kincskeresési feltételek:: A különböző kategóriákban a normál ellenőrzőpontokon kívül még eltérő számú kincses 

pontot kell a versenyzőknek érinteniük ahhoz, hogy a verseny végén az osztozkodáskor 
részesülhessenek a zsákmányból. (Más versenyeken ezt a ceremóniát díjátadásnak is nevezik.) 
Szerzői jogi problémák miatt sajnos a kincses pontokat nem ábrázolhattuk a térképeken, - ehhez a 
betyárok jogutódai nem járultak hozzá! – viszont a térképen piros szaggatott vonallal 
körbehatároltuk azt a terület, amelyen belül az adott kincses pont nagy valószínűséggel fellelhető. 
Ezeken a területeken belül minden esteben található két segédpont is, ahol a kincses pontok 
elhelyezkedésére vonatkozó információkat osztunk meg a versenyzőkkel. A segédpontokat 
írószerszámmal és egyéb segédeszközzel is felszereltük és érintésük sorrendje tetszőleges lehet.. 
Könnyítésül megjegyezzük, hogy a segédpontok érintése nem kötelező, ezért ezekre a pontokra SI-
dobozt nem is telepítettünk. Ha valaki a segédpontokon elhelyezett információk nélkül is tudja (pl. 
telepatikus úton megszerezte) a kincses pontok helyét, elég, ha csak a kincses pontokat érinti.  

 
Kategóriák és pályaadatok:   
 

Bakonyi betyárok kategóriája:  összesen kb. 6100 m, mintegy  3-4 kincses pont 
 
Somogyi kujtorgók kategóriája:  összesen kb 5000 m, mintegy  2-3 kincses pont  
 
A perzekútorok kategóriája:   összesen kb 3500 m, legalább  2 kincses pont 
 

 
 

 
Késői és helyszíni nevezéseket,  kizárólag csak Vacant névre hallgató Sporttársaktól fogadunk el!! 
 
Fontos:   A versenyt SI-vel is rendezzük!!!  A dugókáját senki se felejtse otthon!!! 
 
Cél-Rajt távolság:  400 m. 
 
Díjazás:   a szerencsésen célba ért kincskeresők közül a legjobb 100 fő részesül a zsákmányból. 
 
Rendkívüli tájékoztatás : ez az a verseny, ahol egy 360° fokbeosztású tájoló nélkül semmire sem jutsz!!! 
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*-lásd a részletes leírást Eötvös Károly: A Bakony című művében. 
**-nem tévesztendő össze a lucfenyővel! A lucafenyő kizárólag csak a verseny terepén fellelhető jelzőfa, ami a hozzáértők 
számára pontosan jelzi a tövében elásott aranykincseket. 


