
XXX. ENCIÁN KUPA 
Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túraverseny 

VERSENYKIÍRÁSA 
 

az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság 4. fordulója 
 

Aggteleki – karszt 
2011. május 29. 

 
Bevezető    helyett: 
Versenyzési szempontból egy eddig ismeretlen tájegységre hívjuk az érdeklődőket. Versenyünk a Kazincbarcikai 
Természetbarát Egyesület által szervezett „Év Vidéke túrahétvége” és az Év Vidéke 2010-11 nemzetközi 
turisztikai eseménysorozat programrészeként kerül megrendezésre.  A Világörökség részét képező táj magáért 
beszél, ám a jellegzetes karszt-terep és a karszt bokorerdő méltó kihívást rejteget versenyzőknek és rendezőknek 
egyaránt. De ígérjük, hogy ha nyitott szemmel járunk a győzteseknek és az őket követőknek az élmény nem 
maradhat el. 
 
A verseny célja: 
Az ország legrégebbi és legpatinásabb, az idei évben harmincadik, jubileumi alkalommal megrendezésre kerülő 
tájékozódási versenyének hagyományőrzően bajnoki színvonalú rendszeres megrendezése megyénkben. Az 
országos és megyei bajnoki csapatok vetélkedése mellett a túraversenyzés népszerűsítése, versenyzési lehetőség 
biztosítása azoknak a természetjáróknak, fiatal turistáknak és kezdő felnőtteknek, akik a sportág iránt 
érdeklődést mutatnak.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
A verseny helye és ideje: 2011. május 29. (vasárnap), Aggteleki – karszt  
Találkozó: Vöröstói látogatóközpont. Ez elérhető az Aggtelek- Jósvafő közötti műúton, parkolási lehetőség. 
Az első rajt 8 órakor, az utolsó 10 órakor lesz. 
 
Aggtelekre gépkocsival célszerű eljutni a Miskolc- Kazincbarcika- Múcsony- Felsőnyárád- Ragály, vagy Ózd- 
Bánréve- Kelemér- Ragály útvonalon. A reggeli távolsági autóbuszok (Budapest, Miskolc, Salgótarján stb.) nem 
érik el a rajtidőt, de Kazincbarcika Szt. Flórián térről 6.35-kor induló műszakos járat igen. A vonattal érkezés 
nem javasolt (!), mert Jósvafő- Aggtelek vasútállomás mintegy 17 km-re van a településtől. A verseny napján 
csak a Miskolcról 7.06-kor induló vonattól van buszközlekedés Aggtelek felé. 
 
Rendező:                              a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
Versenybizottság: Elnöke: Zárdai István                   Pályakitűző: Garadnay Sándor, Zárdai István 
                               Természetvédelmi ellenőrzőbíró: Garadnay Sándor  
                               Ellenőrző bíró: Herr Gyula           Rendezők: a szövetség és az egyesület rendezőgárdája        
                               Szövetségi ellenőr: Jakab Albert   (e-mail: jakab.albert@dmtr.hu;   tel: 20/431-8112) 
 

A verseny formái és kategóriái: 
Bontott távú, kötött menetsebességes, felső-, közép- és alapfokú egyfordulós, nappali természetjáró tájékozódási 
túraverseny. 
A, A/36, A/50, A/60, A/70 kategóriák: 
Felsőfokú: tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok részére, a 
megfelelő életkori kategóriákkal. (Távok: ∼6-8 km, szintek: ∼400-500 m. Az „A” és „A36” valamint az „A/60” 
és „A/70” kategóriák azonos pályán, de különböző menetsebességgel haladnak.) Összevonás lehetséges. 
„B” kategória: 
Középfokú: tájfutó térképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok részére. 
(Táv: ∼7 km, szint: 500 m)  
„Bcs” kategória (családos, emelt szintű „C” kategória): 
Középfokú: tájfutó térképen, könnyű versenypályával (2-4 fős, családi csapatok részére), az időmérő állomások 
között kötött menetidővel + turisztikai kérdések megoldása. (Táv: ∼5 km, szint: 300 m)  
 
Díjazás: 
Minden részvevő megkapja a verseny kitűzőjét. 
Minden kategória 1-3 helyezettje érem, 1-6 helyezettje oklevél díjazásban részesül. 
Megyei ifjúsági bajnoki kupa: „B” kategóriában induló legjobb B.-A.-Z. megyei csapat (vándorserleg). 



Megyei felnőtt bajnoki kupa:  az összevont „A” kategóriákban induló legjobb B.-A.-Z. megyei csapat 
(vándorserleg). 
Megyei női bajnoki kupa:  az összevont „A” kategóriában induló legjobb megyei tiszta női csapat 
(vándorserleg). 
Az egyes kategóriákban a rendezőség az értékelésnél kategória összevonást alkalmazhat kevés számú résztvevő 
esetén.  
A verseny eredményhirdetésére délután 16 és 17 óra között kerül sor. 
 
Nevezés, nevezési díj: 
Előzetes nevezési lehetőség 2011. május 23-ig írásban: 
  � B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség, 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. vagy e-mail-ben a 
hegyitura@eszaktura.hu  címen. 
Kérjük, hogy a nevezésben az alábbi adatokat adjátok meg: csapatnév, kategória, versenyzők száma, a 
csapatvezető elérhetősége (e-mail, mobiltelefonszám) 
 
A verseny nevezési díja: határidőre beérkezett nevezés esetén A és B kategóriákban 800 Ft/fő, MTSz 
igazolvánnyal rendelkezőknek 100 Ft kedvezmény a nevezési díjból. 
Helyszíni nevezés esetén mindenkinek 1200 Ft/fő. 
A nevezési díjakat az indulás előtt, a versenyközpontban kérjük befizetni, a kedvezmény igénybevételéhez 
szükséges igazolványok felmutatásával. 
 
A versenyen minden csapat egy darab berajzolt nyomdai és egy darab berajzolatlan nyomdai térképet kap (2008-
as helyesbítés, M 1:15000, alapszintköz: 5 m). Igény szerint plusz berajzolatlan színes térképet 300 Ft/db térítés 
ellenében biztosítunk. Ezt kérjük az előnevezéssel együtt előre jelezni.  
 
Kötelező    felszerelés: 
Tájoló, íróeszköz, óra, ivóvíz, elsősegély csomag, az A kategóriáknál hagyományos (!) szerkesztő eszközök is. 
Minden kategóriában ajánlott az Aggteleki- Karsztot ábrázoló turistatérkép. 
 
Szolgáltatások: 
                          - a rendezvényközpontban csomagmegőrzés,  
                          - a célban frissítő, zsíros kenyér (kérjük, a környezet védelméért hozzatok saját bögrét  
                            magatokkal!). 
 
Szállás lehetőség: 
Aggtelek Baradla-kempingben díjfizetés ellenében sátorozási lehetőség, Aggtelek-Jósvafő körzetében, 
vendégszobákban korlátozottan szálláslehetőség is rendelkezésre áll. A tényleges ügyintézést javasoljuk a 
csapatoknak önállóan végezni, de igény esetén segítünk. 
 
Kiegészítő    rendelkezések: 
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi módosított kiadás). 
Óvás - írásban, a csapat célba érkezését követő 30 percen belül nyújtható be a versenybíróság elnökéhez, az 
óvási díj (3000 Ft) egyidejű megfizetésével. 
A verseny és az esetleges óvás során kizárólag a hagyományos, mindenki által elérhető mérőeszközök 
használatát fogadjuk el. A verseny folyamán GPS, telefon, távolság és irányszög mérésére használható eszközök, 
mint mérőszalag, zsinór, lézerszögmérő, teodolit, prizma stb. (kéz, láb és a tájoló kivételével) nem használható. 
Esélyegyenlőség! 
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelősségére 
indul. Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy versenyünket az Aggteleki Nemzeti Park területén, a Világörökség részét képező 
tájegységen tartjuk. A kultúrált, természetjáróhoz ill ő viselkedést minden résztvevőtől elvárjuk! 
 
A rendező is ember, ezért a tévedés jogát fenntartjuk!  
 
 
 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!                                                       A RENDEZŐK 
 


