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V. Bakancsos Borsodi Bolyongás 
Speciális túraverseny 
mely baráti és bolondos 

(olykor borzalmas, netalán brrrr…?) 
 

A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület immáron ötödik alkalommal speciális 

túraversenyt rendez, amelynek teljesítésére ezúttal 10 és 20 óra áll a jelentkező 

csapatok rendelkezésére. A 10 órás „könnyített változat” csak nappali szakaszból 

áll, míg a 20 órás versenyen egy egész éjszakát is át kell bolyonganiuk a 

versenyzőknek.  

 
A verseny célja: a jelentkezők számára lehetőséget adni arra, hogy részt 

vehessenek egy olyan baráti találkozón és versenyen, ahol a szokásosnál nagyobb 

fizikai igénybevétel mellett a tájékozódási ismeretek is döntőek, és a fantáziájukra 

és a kreativitásukra is szükségük lesz. 

A verseny meghatározása: gyalogos, kötetlen menetsebességű, kötetlen 

pontérintési sorrendű pontbegyűjtő tájékozódási verseny, logikai (és ügyességi) 

feladatokkal. 

 

A versenyre korra és nemre való tekintet nélkül bármilyen összetételű, 3-4 főből 

álló csapat nevezhet. 
 

A verseny időpontja: 2007. június 15-16. 
A találkozás helye és időpontja: Miskolc, Búza téri görögkatolikus templom 

parkolója: - a 20 órásnál: 2007. június 15.-én 19: 00-kor 

                 - a 10 órásnál: 2007. június 16.-án 06: 00-kor. 

 

A cél helyét és időpontját csak a verseny indításakor közöljük. A cél helyétől 

rövid gyaloglással elérhető tömegközlekedési eszközökkel a résztvevők még 16.-án 

este eljuthatnak Miskolcra ill. Budapestre. 

 

A találkozási helyek megadott időpontokban való eléréséről minden csapat maga 

gondoskodik a verseny során, senkire nem várunk a megadott időpontoknál tovább! 

 
Nevezés: nevezést csak előzetesen és írásban fogadunk el !!! 

Nevezési határidő: 2007. június 10. vasárnap éjfélig!!! 

 

Nevezési cím: Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 

                         3700 Kazincbarcika  Táncsics M. u. 18. 

E-mail: zardaiistvan@t-online.hu 

 

 A nevezésben közölni kell: 
                                                - a csapat nevét, létszámát 

                                                - a csapattagok nevét, születési dátummal 

- a csapat elérhetőségi címét, telefonszámát 

(lehetőleg legyen mobil és vezetékes is) 

- e-mail címét. 

 
Nevezési díj:   2000.-Ft / fő 

(mely tartalmazza a találkozóhelyről a versenyterepre való ki (!) utazás költségét, a 

térképek és leírások, a kitűző, az oklevelek, érmek és a rendezés költségeit)            

A nevezési díjat a nevezési címre címzett belföldi postautalványon vagy 

személyesen lehet befizetni. A nevezéshez mellékelve elküldendő a nevezési díj 

befizetését igazoló feladóvevény másolata! 

 

A verseny díjazása: az első hat helyezett csapat oklevél, az első három helyezett 

éremdíjazásban részesül. 

Az eredményhirdetésre és díjátadásra a versenyt követően későbbi időpontban 

kerül sor, melynek helyéről és idejéről minden csapatot levélben, vagy e-mail-en 

keresztül tájékoztatunk. 

 

Kötelező felszerelés: tájoló, lámpa, óra, író- és szerkesztőeszközök, elsősegély-

csomag, ivóvíz. 

Ajánlott felszerelés: turistatérképek…, és minden, amit gondoltok 

 

A csapatok nevezés után további információkat kapnak a versenyszabályokról és 

tudnivalókról. 

 

További információk: a megadott e-mail címen valamint: 

                                     Zárdai István:(48) 512-841, 510-308 

                                                            (20) 556-0710                                     
 

Kazincbarcika, 2007. május 
  

Minden érdeklődőt szeretettel várnak, addig is kellemes túrázást, szép időt és 
sikeres felkészülést kívánva 
  

                                                             a RENDEZŐK                                         
                                                              (TÚRÁSZOK)                    


