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VVVVIIIIIIIIIIII .  BÜKK KUPA. BÜKK KUPA. BÜKK KUPA. BÜKK KUPA    

Nappali természetjáró tájékozódási túraverseny 
    

A verseny célja:  Az ország valamennyi természetjárója, valamint a sportág iránt érdeklődő 
 diákok és  családok számára lehetőséget biztosítani arra, hogy egy baráti találkozó kere- 
 tében túraversenyünkön összemérhessék  fizikai és szellemi erejüket,  bizonyíthassák tá- 
 jékozódási és túravezetői képességüket, ízelítőt kapjanak a tavaszi Bükk szépségeiből. 
A verseny helye és ideje: Bükkszentkereszt 2007. május 5. 
A rajt helye: Bükkszentkereszt  Hópehely Túristaház 
           Ideje: 8 óra és 10.30 között A-60 kategória 10.00 óráig. 
Jelentkezés: 7.30 órától folyamatosan 
A rajt megközelíthető: gépkocsival: Lillafüreden át Hollóstető – Bükkszentkereszt 
                                       Volán autóbusszal Búza tér autóbusz pályaudvar 6.25 órakor 
 

A verseny rendezője:  Vasutas Természetjárók BükkVasutas Természetjárók BükkVasutas Természetjárók BükkVasutas Természetjárók Bükkiiii Egyesülete Egyesülete Egyesülete Egyesülete    
    3528 Miskolc Jendrassik György u. 3. 
 Internet: www.vtbe..ini.hu vagy  www.apapapa@freemail.hu 
 

A versenybíróság: 
 Elnök: Herr Gyula 
 Titkár: Kovács László 
 Ellenőrző bíró: Miklós Zoltán Géza 
 Szövetségi ellenőr: Garadnai Sándor 
 Pályakitűzők: Herr Gyula, Huzsvári Kálmán, Miklós Zoltán.  
 Versenybírók: Czeglédy Zsolt, Czina Tivadar, Huzsvári Kálmán, Miklós Zoltán,  
  Hegedűs Péterné. 
Természetvédelmi ellenőrző bíró: Czina Tivadar 
Egészségügyi felelős:                    Czina Tivadarné 
 

A verseny meghatározása: 
 Bontott távú, kötött menetsebességű, középfokú, egyfordulós, nappali gyalogos 
 tájékozódási verseny. 
A verseny kategóriái: 
  A 
  A/36: 
  A/50: 
  A/60: 
  B:   a versenyen indulhatnak általános- és középiskolai csapatok,  
  valamint családok, baráti társaságok, akik szeretnék kipróbál- 
  ni tájékozódási képességüket. 
 
Kategóriánként a  győztes csapatok 1 évig őrzik a BÜKK KUPÁT. Az I-III. helyezett csapa- 
 tok  versenyzői  érmet,  az I-VI. helyezett csapatok oklevelet,  a többi csapat emléklapot  
 kap.  A versenyzők a rajtban  kitűzőt kapnak,  a célban  hűsítő és kalóriapótló ellátásban  
 részesülnek. 
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A verseny rendezése és értékelése az MTSZ Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túraver- 
 senyek  Szabályzata  (1998. évi kiadvány)  és módosítása alapján történik. 
Térkép: 1:15.000 méretarányú, 5 m alapszintközű színes tájfutó térkép. 
Berajzolatlan színes tájfutó térkép a helyszínen korlátozott számban vásárolható. 
Nevezési díj:  A, A36, A50, A60 kategória 400.-Ft/fő, helyszínen 600.-Ft/fő személyenként.  
                  B  kategóriában  induló  csapatok,  családok:  800.-Ft/csapat. A nevezési díjat  
                  kérjük a helyszínen befizetni. 
Nevezési határidő: 2007. április 30.   
         Nevezést interneten is elfogadunk. A nevezési lap a www.vtbe.ini.hu honlapunkról  
         letölthető. Jelentkezni lehet a www.apapapa@freemail.hu  e-mail címen is.  
Óvás: A Versenyszabályzat pontjára hivatkozva, az óvási díj (2000 Ft/téma) befizetését kö- 
 vetően az utolsó csapat beékezése után legkésőbb 15 perccel 
Eredményhirdetés: a rajt helyén 16.00 óráig. 
Kötelező felszerelés: Tájoló (Ék 360°),  íróeszköz,  körző, vonalzó, szögmérő, számológép,  
              óra, elsősegély csomag, ivóvíz, Bükk turista térkép. 
A versenyen mindenki saját felelősségére indul, a rendező szervtől semmilyen kártérítés 
nem követelhető! 
A versenyen GPS, telefon, mérőszalag és egyéb tiltott segédeszközt használókat azonnal 
kizárjuk. Az eltévedt versenyzőket nem keressük! 
A versennyel kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 
 Herr Gyula � mobil 20/3257338  e-mail: www.apapapa@freemail.hu 
 

Kérjük, hogy a kupavédők a vándorserleget jutassák el a rendezőkhöz legkésőbb 
2007. április 30-ig, de legkésőbb a verseny rajtjának időpontjáig. 

 
Kellemes, eredményes versenyzést kívánnak: 
 
 
                                                                                     A RENDEZŐK 


