
Versenykiírás 
 

XXVII. ENCIÁN KUPA 
Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túraverseny 

az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság VII. fordulója 
 

Bükk-hegység, varbó 
2008. május 17. 

 

A verseny célja: A verseny lehetőséget biztosít arra, hogy a természetjárók és a természetjárással ismerkedő 
fiatalok részesei legyenek egy nagy hagyományokkal bíró versenynek, ahol a tájékozódási és túravezetési 
ismereteikről számot adhatnak, illetve gyakorolhatják a túraversenyzést. Baráti találkozó és tapasztalatcsere a 
versenyzést űző túravezetők részére. A résztvevők versenyzés közben megismerik a Bükk-hegység szépségeit, 
fejlesztik túravezetési valamint tájékozódási képességeiket.  

A verseny ideje: 2008. május 17. (szombat) 

Találkozó, rajt: Varbó, Horgász Büfé és Kemping  
Az első rajt 8,00 órakor, az utolsó 10,00 órakor lesz. 

A találkozó helyszíne megközelíthető: 

Gépkocsival: Miskolc –  Lyukóbánya – Parasznya – Varbó,  illetve Sajószentpéter – Parasznya – Varbó útvonalon. A 
község főterét elérve a kis hídon áthajtva a Fónagyság felé kell továbbhaladni. A község végén, a horgásztó elején 
található a kemping. 

Helyközi járatú autóbusszal: átszállással a miskolci Búza térről a 6,30 órakor Kazincbarcika felé induló VOLÁN 
járattal (átszállás: Sajószentpéter, parasznyai elágazás), érk.: 7,41 órakor, illetve a 7,00 órakor Sajóbábonyra induló 
VOLÁN járattal (átszállás: Sajóbábonyi elágazás), majd átszállás után tovább Varbóig, érk.: 8,04 órakor.  

Átszállás nélkül a 6,27 órakor ill. 9,02 órakor a Miskolc, Újgyőri piac megállóhelyről a Varbóig közlekedő VOLÁN 
járattal a végállomásig (érk.: 6,54 ill. 9,29! órakor), valamint a Búza térről 6,03 órakor Varbóra induló buszjárattal, 
érk.: 6,42 órakor. A buszról leszállva a kis hídon átkelve a Fónagyság felé kell továbbmenni. A község végén, a 
horgásztó elején található a kemping. Visszafelé 16,00 és 17,30 órakor van közvetlen járat Miskolcra, átszállással 
pedig 13,30 – 14,54 – 16,45 órakor indul autóbusz Varbóról, Miskolc felé csatlakozó járattal. 

A rajt eléréséről és a hazautazásról minden csapat maga gondoskodik. 

Rendező: A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
 
Versenybíróság: 
Elnöke: Szalai Zita 
Pályakitűző: Garadnay Sándor  
Ellenőrző bíró: Váradi Zsófia  

Szövetségi ellenőr: 
Farkas János Tiszaújváros, Árpád u. 4. 
tel.: 70/228-2743; janosf@freemail.hu 

 
A verseny formái és kategóriái: 
Bontott távú, kötött menetsebességes, felső-, és középfokú 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 versenypálya, 2-4 fős csapatok részére.  
(Táv: ∼7 km, szint: 500 m) 

„B1” (ifi) kategória 
Ifjúsági kategória a középiskolás bajnokságba nevezettek részére, 19 éves korig 
(Táv: ~7 km, szint: 500 m)  
 
Előzetes jelentkezés esetén lehetőség van túravezetéses túrán részt venni a horgásztó környékén. 
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Díjazás: 
Kategóriánként az I - III. helyezést elért csapatok érem, az I – VI. helyezést elért csapatok oklevél díjazásban 
részesülnek. Minden bajnoki 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: a B1 kategóriában induló B.-A.-Z. megyei csapatok közül a legjobb 
Megyei felnőtt bajnok: az A, A/36, A/50, A/60 pályán induló B.-A.-Z. megyei csapatok közül a legkevesebb 
hibapontot elérő 
Megyei női bajnok: az A, A/36, A/50, A/60 pályán induló B.-A.-Z. megyei, tisztán női csapattagokból álló 
csapatok közül a legkevesebb hibapotot elérő 

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 előnevezett résztvevő kitűzőt kap. 
 
Nevezés:  
Előnevezési lehetőség 2007. május 9. 12:00 h -ig beérkezőleg 
levélben: � Szalai Zita 3580 Tiszaújváros, Rózsa u. 2. 4/1. 
e-mail-ben: szalai.zita@vipmail.hu vagy 
telefonon sms-ben: 70/289-1661 
Nevezésnél: kategória, csapatnév, bajnoki nevezés igen/nem; illetve ha plusz térképet igényel, a darabszám 
megadását kérjük. 
 
Érdeklődni: a fenti elérhetőségeken.  
 
A verseny nevezési díja: 

határidőre beérkezett nevezés esetén  600.- Ft/fő 
szervezett természetjáróknak   500.- Ft/fő 
helyszíni nevezés esetén mindkettőnek 800.- Ft/fő 

A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni. 
 
Térkép: 
A versenyen minden A és B kategóriás csapat egy darab berajzolt, színes nyomdai, és egy darab fénymásolt 
térképet kap (2005-ös helyesbítés, M=1:15000, alapszintköz: 5 m). A két darab térképen kívül, igény szerint nem 
berajzolt színes térképet 300 Ft/db térítés ellenében biztosítunk, de azt kérjük az előnevezéssel együtt előre jelezni. 
 
Kötelező felszerelés: 
Tájoló, íróeszköz, óra, ivóvíz, elsősegély csomag. Az „A” kategóriáknál körző és vonalzó is. 
 
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 kempingben mosdó, WC, büfé található 
- a versenyközpontban csomagmegőrzés 
 

Szállás lehetőség: 
Varbó, Horgász Büfé és Kempingben sátorban, tel.: 48/345-373 
 
 

MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁR  A  RENDEZŐSÉG ! 


