
Egyebek:  
A versenyt a Kupák alapító szabályzatában foglaltak, valamint az érvényben lévő  
MTSZ versenyszabályzat alapján rendezzük. 
A tájékozódási feladatokhoz csapatonként 1 színes és 1 fekete- fehér szintvonalas  
tájfutó térképet biztosunk. A versenytérkép  2006-ban helyesbített 1:15000 
méretarányú  tájfutó térkép. 
A csapatok plusz térképet igényelhetnek előzetes nevezés esetén, ezek ára 300.-
Ft/db. 
Óvást a célba érkezést követően 15 percen belül, vagy az eredmények 
kifüggesztése után azonnal írásban lehet benyújtani, melynek díja 1500.-Ft 
témánként. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul, sportorvosi igazolás nem 
szükséges. Kártérítés a verseny rendezőivel szemben semmilyen címen nem 
igényelhető. 
Kérjük a 2006. évi kupagyőzteseket, hogy a bevésett kupákat 2006. augusztus 15.-
ig juttassák el a rendezőkhöz, vagy legkésőbb hozzák el a versenyre. 
.               
 
Támogatóink:   B.-A.-Z. megyei Természetjáró Szövetség 
                           AGROPARK Bt.- Felsőkelecsény 
 
A versennyel kapcsolatos további információk: a megadott e-mail elérhetőségen 
valamint: 
                                     Zárdai István:(20) 556-0710, (48) 512-841 
                        (Figyelem: 2007. 08. 13.- 08. 26.-ig külföldön tartózkodom!)                  
 
 
Kazincbarcika, 2007. július 
  
Minden érdeklődőt szeretettel várnak, addig is kellemes túrázást, szép időt és 

sikeres felkészülést kívánva 

  
                                                                                               a RENDEZŐK                                         
                                                     

 

V. AGROPARK KUPA 
 

XV. Fülesbagoly-, 
IV. Pegazus és Orion-,  

V. Göncöl Kupa 
IV. Georgiades Gábor 

emlékverseny 
 

Éjszakai tájékozódási és túravezetési 
csapatverseny 

 

versenykiírása 
 

    
 

2007. szeptember 01-02. 
 

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 
 



Versenykiírás 
 

V. AGROPARK KUPA 
 

Éjszakai tájékozódási és túravezetési csapatverseny 
 

A 2007. évi Országos Természetjáró Tájékozódási 
Csapatbajnokság 7. fordulója 

 
A verseny célja: az ország valamennyi természetjárója részére lehetőséget 
biztosítani, hogy részt vehessenek egy olyan baráti találkozón és hagyományos 
versenyen, ahol éjszakai körülmények között a tájékozódási és túravezetési 
ismereteiről számot adhatnak. Az éjszakai túraversenyek szélesebb elismertetése. 
 
A verseny meghatározása: országos, egyfordulós, éjszakai, felső és középfokú, 
ill. összetett gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny. 
 
A verseny időpontja:  2007. szeptember 01-02. (szombatról- vasárnapra virradóra) 
A verseny helye: Borsod- Abaúj- Zemplén megye, Bükk- hegység 
A találkozó helye és időpontja: Bükkszentkereszt, Hópehely turistaház 
                                                     2007. szeptember 01.  18 órától 
 
A találkozási hely megközelítése: gépkocsival: Miskolc- Lillafüred- Hollóstető- 
Bükkszentkereszt vagy Miskolc- Bükkszentlászló- Bükkszentkereszt (ez utóbbi 
keskeny hegyi aszfaltozott út!) 
Megnyitó, pályaismertetés, irányított sorsolás: 20 órakor 
Első rajt: ~ 21: 00- kor 
Utolsó rajt: legkésőbb 22: 30- kor 
Versenypályák adatai: az érvényes versenyszabályzata szerint. 
Versenykategóriák és csapatlétszámok: a verseny háromkategóriájú: 

- a PEGAZUS Kupa „A” kategória, 
- az ORION kupa „A-36” kategória, 
- a GÖNCÖL Kupa „A-50” kategória, 
- a GEORGIADES GÁBOR Emlékverseny      

„A-60” kategória, 
- a FÜLESBAGOLY Kupa „B” kategória, 
- az AGROPARK KUPA összevont kategória. 
 

A kupákban 2-4 fős csapatok indulhatnak.  
 
 

A verseny értékelése: az érvényes versenyszabályzat alapján történik. 
 
Díjazás: a kategóriagyőztesek egy évre elnyerik a PEGAZUS-, ORION-, 
GÖNCÖL-, Georgiades Gábor Emlékverseny, FÜLESBAGOLY Kupákat. Az 
azonos egyesület csapatai közül kettő eltérő kategóriában elért eredményének 
összesítése alapján a győztes egyesületet az AGROPARK Kupával díjazzuk. 
Minden kupa első hat helyezett csapata oklevél, első három csapat tagjai érem 
díjazásban részesülnek. 
 
A verseny rendezője: a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 
                  Versenybíróság elnöke:    Zárdai István 
                  Pályakitűző:                      Zárdai István 
                  Ellenőrző bíró:                  Miklós Zoltán 
                  Versenytitkár:                   Dallos Mária 
                  Természetvédelem:           Kóti Lajosné  
                  Továbbá a KTE minősített rendezőgárdája, tagjai. 
         Szövetségi ellenőr: Bacsó Nándor,  2011 Budakalász, Bimbó u. 2. fszt.2. 
                                                                  30/951-2036; heraalap@axelero.hu 
 
 
Nevezés: a csapat nevének, egyesületének, létszámának és kategóriájának, valamint 
a csapatvezető elérhetőségének közlésével az alábbiakban megadott címen. 
Nevezési határidő: 2007. augusztus. 27. (hétfő) 
Nevezési cím: Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 
                         3700 Kazincbarcika  Táncsics M. u. 18. 
E-mail: barcikaturista@gmail.com 
 
Nevezési díj: előzetes nevezés esetén 600 Ft/fő – MTSZ tagoknak 500 Ft/fő – 
amelyet a benevezett versenyzők száma szerint a helyszínen kérünk befizetni. 
Helyszíni nevezés: korlátozott számban, a verseny anyagának és a versenytérképek 
függvényében a jelentkezés sorrendjében lehetséges 800.-Ft/fő nevezési díj 
ellenében.  
 
Kötelező felszerelés: tájoló, lámpa, óra, íróeszközök, elsősegély-csomag, ivóvíz, 
Bükk turistatérkép. 
 
Eredményhirdetés: előreláthatólag szeptember 02.-án reggel 08-09 óra között. 

 


