
Versenykiírás 
 

XXVI. ENCIÁN KUPA 
Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túraverseny 

az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság V. fordulója 
 

Bükk-hegység, Bükkszentkereszt – Hópehely kulcsosház 
2007. május 19. 

 
 

Bevezető helyett: 
Az Encián Kupát – a B-A-Z megyei Természetjáró Szövetség felkérése alapján – minden évben más egyesület 
rendezi. Elkövetkezett az az idő, amikor a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületre került a sor. Tudtuk, hogy 
előbb-utóbb mi is sorra kerülünk és most itt van. Egyszer mindent el kell kezdeni. Szerencsére olyan tagjai is vannak 
egyesületünknek, akik rendszeresen járnak versenyezni, versenybírói képesítésük van, így az ő tapasztalataikat és a 
többiek lelkesedését összekovácsoljuk.  

Kérjük tiszteljék meg versenyünket a jelenlétükkel, azzal, hogy elindulnak a versenypályákon. Érezzék jól magukat 
megyénkben, a BÜKK-ben és ezen belül Bükkszentkereszten. 

A verseny célja 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a természetjárók, a fiatalok részt vehessenek egy olyan hagyományos versenyen, 
ahol a tájékozódási és túravezetési ismereteikről számot adhatnak, valamint a túraverseny népszerűsítése. A 
résztvevők versenyzés közben megismerik a Bükk-hegység szépségeit, fejlesztik tájékozódási képességeiket. 
Az országos bajnoki kategóriák mellett a versenyzés megismertetése a fiatalokkal és a versenyzéssel most 
ismerkedő felnőttekkel. 

A verseny ideje: 2007. május 19. (szombat) 

Találkozó, rajt:  Bükk-hegység, Bükkszentkereszt –  Hópehely kulcsosház  
Az első rajt 8,00 órakor, az utolsó 10,00 órakor lesz. 

A találkozó helyszíne megközelíthető:  

Gépkocsival: Miskolc – Lillafüred – Hollóstetõ – Bükkszentkereszt: Kossuth u. – Táncsics u. – Napsugár u. vége 

Autóbusszal: a miskolci Búza térről 6,25 vagy 8,30 órakor induló VOLÁN járattal Bükkszentkereszt Borostyán 
Étteremig, majd innen gyalogosan ÉK felé a S turistajelzésen a Hópehely kulcsosházig. Az autóbusz a 9. kocsi 
állásról indul.  

Vonattal érkezők a miskolci Tiszai pályaudvarról a Búza térig az 1-es vagy 1/A jelzésű helyi járatú autóbusszal 
utazzanak. Az autóbuszra előváltott jeggyel lehet felszállni, melyet az autóbusz indulási helyén található pavilonban 
(160.- Ft), vagy az autóbusz vezetőjénél (250.- Ft) lehet megváltani. 

A rajt eléréséről és a hazautazásról minden csapat maga gondoskodik  

Rendező: 
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
 
Versenybíróság: Szövetségi ellenőr: 
Elnöke: Váradi Zsófia Horváth T. Csaba 
Tagok: a HTE természetjárói 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 15. sz 
Pályakitűzők: Csarnai Béláné  tel.: (06)-70/466-3130 
 Váradi Zsófia  e-mail: hotacsa@freemail.hu 
Természetvédelmi ellenőrző bíró: Zsadányi József  
Ellenőrző bíró: Garadnay Sándor 
 
 



 
A verseny formái és kategóriái: 
Bontott távú, kötött menetsebességes, felső-, közép- és alapfokú egyfordulós, nappali természetjáró tájékozódási 
túraverseny. 

A, A/36 és A/50, A/60 kategóriák: 
Felsőfokú: tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok részére, a 
megfelelő életkori kategóriákkal. (Táv: ∼8, illetve ∼7 km, szint: 600, illetve 500 m. Az „A” és „A36” illetve „A50” és 
„A60” kategóriák azonos pályán, de különböző menetsebességgel haladnak.) 

„B” kategória: 
Középfokú: tájfutó térképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypályák, 2-4 fős csapatok részére.     
(Táv: ∼7 km, szint: 500 m) 

„B1” kategória 
Ifjúsági kategória középiskolás bajnokság részére. 
(Táv: ~7 km, szint: 500 m) 

„C” kategória: 
Alapfokú: turistatérképen, útvonalleírással segített, bontott távú verseny (2-5 fős csapatok részére), az időmérő 
állomások között kötött menetidővel. Végig jelzett turista úton halad. (Táv: ∼ 10 km, szint: 300 m.) 
Lehetőség van a pályát túravezetővel teljesíteni, ilyen irányú igényt kérjük a nevezésben előzetesen jelezni. A csapat 
tervezett indulási ideje: 9,30 óra 
 
Díjazás: 
Kategóriánként az I - III. helyezést elért csapatok érem, az I – VI. helyezést elért csapatok oklevél díjazásban 
részesülnek.  
Minden kategória első helyezett csapata elnyeri a kategóriájának megfelelő vándor kupát! 
Ezen túlmenően a B-A-Z megyei csapatok külön is értékelésre kerülnek. 
Megyei ifjúsági bajnok: B1 pályán induló B-A-Z megyei csapatok közül a legjobb 
Megyei felnőtt bajnok: az A, A/36, A/50, A/60 pályán induló csapatok közül a legjobb 
Megyei női bajnok: az A, A/36, A/50, A/60 pályán induló női csapatok közül a legjobb 

A rendezők fenntartják a jogot, hogy kevés induló esetén az értékelésben kategória-összevonást alkalmazzanak. 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 16,30 óra 
A versenyen induló minden résztvevő kitűzőt kap. 
 
Nevezés, nevezési díj: 
Előzetes nevezési lehetőség 2007. május 3-ig írásban: 
� Váradi Zsófia   3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 44. sz. 2. lh. fsz. 4.  e-mail: penztar@dvszi.sulinet.hu 
                      varadizsofia@citromail.hu 
Érdeklődni telefonon: 0630/384-3649 

A verseny nevezési díja: 
   határidőre beérkezett nevezés esetén 600.- Ft/fő 
   szervezett természetjáróknak  500.- Ft/fő 
   helyszíni nevezés esetén mindenkinek 800.- Ft/fő 
   „C” kategóriában   200.- Ft/fő 
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni. 

A versenyen minden A és B kategóriás csapat egy darab berajzolt színes nyomdai és egy darab fekete-fehér 
fénymásolt térképet kap (2006-os helyesbítés, M 1:10000, alapszintköz: 5 m). A két darab térképen kívül, igény 
szerint plusz, nem berajzolt színes nyomdai térképet térítés ellenében biztosítunk, de azt kérjük az előnevezéssel 
együtt előre jelezni. A plusz térkép ára: 200 Ft/db. 
A „C” kategória résztvevői csapatonként egy-egy fekete-fehér fénymásolt térképet kapnak. Előzetes kérés alapján 
plusz egy térkép igényelhető.  
 



Kötelező felszerelés: 
Tájoló, íróeszköz, óra, elsősegély csomag. 
Az „A” kategóriáknál körző, vonalzó is. 
Minden kategóriában ajánlott a Bükk-fennsík turista térkép. 
„C” kategóriában a Bükk-fennsík térkép kötelező. 
 
Kiegészítő rendelkezések: 
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2007. évi módosított kiadás). 
Óvás írásban, a csapat célba érkezését követően a szabályzat szerint, a szabályzat vonatkozó pontjára hivatkozva 
nyújtható be a versenybíróság elnökéhez az óvási díj egyidejű megfizetésével, amely 2.000.- Ft. 

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető. 
 
Szolgáltatások: 

- a versenyközpontban csomagmegőrzés,  
- a célban tea és zsíros kenyér  
 

Szállás lehetőség: 
Bükkszentkereszten a Hópehely kulcsosházban (Napsugár u. vége) 
700.- Ft/fő/éj (MTSZ tagoknak 600.- Ft/fő/éj) + 240.- Ft IFA + 200.- Ft ágyneműhasználat 
Szállásfoglalás: Csarnai Béláné 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 31. 9/3. 0646/360-775 0670/2040-216 
 
      
 
MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁR  A  RENDEZŐSÉG ! 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


