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Rendezik:  Somogyi Lajos & Somogyi László és a BSC tájfutói 
 
Versenybíróság:  a megszokott személyzet.  
 

 
A verseny időpontja: 2012 április 7-én szombaton. 

''0'' idő: helyi idő szerint 11 órakor  
 
Versenyközpont, Cél:  Balatonfüred, Siske völgy, a BSC kisháznál. 
 
Megközelíthető: Balatonfüred ÉNY-i szélén, a Balatonszőlős felé vezető útról a Balatonfüred helységnévtáblától  

induló erdei úton  a jelzéseket követve 1000 m. 
 
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. 

 
Kategóriák és pályaadatok:   
 

Bakonyi betyárok kategóriája:  összesen kb. 6600 m, mintegy  3-4 kincses pont 
 
Somogyi kujtorgók kategóriája:  összesen kb 5000 m, legalább  2 kincses pont  
 
A perzekútorok kategóriája:   összesen kb 3900 m, legalább  1 kincses pont 
 

 
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!) 
 

Nevezési cím:  Somogyi Lajos Tel.: 06/30-6820-455  e-mail: lajos.somogyi@magyaraszfalt.hu 
Nevezési határidő: 2012.április 5.   Nevezési díj:  500 Ft /fő 
 
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!!! 
 
Jelentkezés:  a verseny napján legkésőbb 10.30 óráig a versenyközpontban. 
 
Cél-Rajt távolság:  minimális. 
 
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. 
 
 


