
HOMOKHÁTI HUNGÁRIA KUPA NEMZETKÖZI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY

Húsz ország közel ezerkétszáz versenyzője indul majd az 
augusztus 17. és 21. között Mórahalmon, illetve a város 
térségében rendezendő Homokháti Hungária-Kupa 
nemzetközi tájékozódási futóversenyen.

A Magyarországon évente megrendezésre kerülő legnagyobb és 
legtöbb  versenyzőt  megmozgató  versenynek  ad  otthont 
augusztusban  Mórahalom  városa.  Pontosabban  itt  lesz  a 
versenyközpontja  az  5  napos  Homokháti  Hungária  Kupának, 
melyet  a  Maccabi  VAC Tájfutó  Szakosztálya  rendez  augusztus 

17–21 között.

Ebben az időszakban mintegy 1200 versenyző és az őket kísérő családtagjaik lesznek vendégei 
a  homokhátsági  városnak.  A  versenyzők  nemcsak  magyar  településekről  érkeznek 
Mórahalomra, hanem  Európa mintegy 20 országából látogatnak el erre a nagy nemzetközi 
megmérettetésre.

Bizonyára vannak sokan, akik hallottak már a tájfutás sportról, néhányan esetleg közelebbről 
is  ismerik,  de  vannak,  akik  nem  tudják,  mi  fán  terem  a  tájékozódási  futás.  Ahogy 
elnevezéséből  is  kiderül  –  ebben  a  sportban  nemcsak  futni  kell  tudni,  hanem  gyorsan 
felismerni  a  leggyorsabb  útvonalat,  térkép  és  iránytű  segítségével  meghatározott  helyen 
elhelyezett  pontokat  kell  meghatározott  sorrendben  érinteni  és  természetesen  mielőbb 
bejutni a célba. Ez a sport éppúgy fejleszti a figyelemkoncentrációt, tájékozódási készséget, 
gondolkodást,  mint  az  erőnlétet,  edzettséget,  kitartást  és  gyorsaságot.  A  tájfutást  a 
természetben, terepen, főleg erdőkben, hegyekben, változatos domborzati viszonyok között 
gyakorolják.

A rendezvény sajtótájékoztatóján megjelent Monspart Sarolta, a tájfutás világ- és 14-szeres  
magyar bajnoka, aki elmondta: „A skandinávok biztos rácsodálkoznak majd a talajra, hiszen a  
homokban futás  hamarabb  elfárasztja  majd  őket,  mint  egy  hegyi  táv.  Bármily  hihetetlen,  
mivel ez a domborzat másfajta, itt sokkal nehezebb tájékozódni, mint a hegyen. Észnél kell  
lenni, egy kis figyelmetlenség sokba kerülhet majd. Nagy élmény lesz a versenyzőknek és a  
nézőknek is.”

A  tájfutás  alapeleme  maga  a  természet.  Ez  egy  igazi  zöld  családi  sport,  amelyben  a 
legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály aktívan részt vehet. A rendezvényt a 10 év 



alattiak gyermekversenyei is színesítik, megkönnyítve a szülők sportolását. A nevezők között a 
legidősebb pedig elmúlt 80 (!) éves.

A  rendezvény  fővédnöke  Nógrádi  Zoltán országgyűlési  képviselő,  Mórahalom  város 
polgármestere, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás elnöke.

Kiemelt védnöke a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidősport Szövetség.

A verseny fő támogatói Mórahalom önkormányzata, Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, 
Szeged MJV önkormányzata, PRIMAVERA Ásványvíz.

A Hungária Kupa minden napján más és más terepen rendezik meg a napi versenyeket. Lesz 
helyszín az ásotthalmi erdőben, Ruzsa- Öttömös és Pusztamérges térségében illetve Kisszállás 
és Balotaszállás erdeiben is.  A verseny egyik különlegessége a 3. napon a mórahalmi utcai  
futás, ahol a több mint 1000 versenyző 27 útvonalhoz keresi majd a legrövidebb távot. A nap 
végén  az  eredményhirdetés  és  az  ezt  követő  kulturális  rendezvények  Mórahalmon  az 
Aranyszöm Rendezvényházban kerülnek megrendezésre.

A rendezvény megpályázta és elnyerte a „Zöld Fesztivál” címet, vállalva ezzel a legszigorúbb 
természetvédelmi  feltételeket.  A  második  napon  egy  nagyszabású  és  hivatalos 
rekordkísérletre  is  sor  kerül  az  „Ölelj  meg  egy  fát”  mozgalom  keretében,  szeretnénk 
megdönteni az egy időben legtöbb fát ölelők 328 fős rekordját.

A  versenyzők  ízelítőt  kaphatnak  a  hamisítatlan  alföldi  vendégszeretetből  is,  hiszen 
Mórahalmon és annak környékén lesznek elszállásolva. A legszélesebb igényt kielégítő, több 
féle szállásból választhatnak, hiszen a campingezni szeretők sátorozhatnak a régi vásártéren 
kialakításra kerülő ideiglenes kempingben, lesznek, akik kollégiumi szálláshelyre mennek, akik 
a falusi turizmus nyújtotta lehetőségek közül választanak, vagy éppen az erdei iskolában és a 
nagyszéksósi szálláson élvezik a természet nyugalmát. 

Az  augusztusi  5  napos  verseny  ideje  alatt  bizonyára  sokan  megkedvelik  ezt  a  térséget.  A 
rendezvény kínálatában minden nap szerepel valamilyen szegedi nevezetesség megtekintése 
is. Hazatérve otthonaikba elviszik ennek az alföldi, homokhátsági „ékszerdoboznak” a hírét, az 
elismert  és  népszerű  Szt.Erzsébet  fürdő  által  nyújtott  élményeket  és  mindig  szeretettel 
gondolnak vissza az itt eltöltött néhány napra. 

A verseny honlapja: www.hungariakupa2011.maccabi.hu

       Paskuj Mátyás
szervezőbizottság elnöke

http://www.hungariakupa2011.maccabi.hu/

