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XXVIII. ENCIÁN KUPA 
Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túraverseny 

az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság fordulója 
 

Bükk-hegység, Létrás-tetı – BNP kutatóház 
2009. május 16. 

 
 

A verseny célja 
lehetıséget biztosítani arra, hogy a természetjárók, a fiatalok részt vehessenek egy olyan hagyományos versenyen, 
ahol a tájékozódási és túravezetési ismereteikrıl számot adhatnak, valamint a túraverseny népszerősítése.  
A résztvevık versenyzés közben megismerik a Bükk-hegység szépségeit, fejlesztik tájékozódási képességeiket. 
Az országos bajnoki kategóriák mellett a versenyzés megismertetése a fiatalokkal és a versenyzéssel most 
ismerkedı felnıttekkel. 

A verseny ideje: 2009. május 16. (szombat) 

Találkozó, rajt:  Bükk-hegység, Létrás-tetı –  BNP kutatóház   
Az elsı rajt 8,00 órakor, az utolsó 10,00 órakor lesz. 

A találkozó helyszíne megközelíthetı:  

Gépkocsival: Miskolc – Lillafüred – a Hámori-tónál jobbra Ómassa irányába, majd a Jávorkutat jelzı táblánál balra 
fordulni. Ezen az úton feljutunk a tetıre, ott továbbhaladni addig, míg balra egy faoszlop jelzi a Létrás-tetı helyszínt. 

A rajt elérésérıl és a hazautazásról minden csapat maga gondoskodik  

Rendezı: 
B-A-Z megyei Természetjáró Szövetség 
 
Versenybíróság: Szövetségi ellenır: 
Elnök:  Váradi Zsófia Szalai Zita 
Ellenırzı bíró: Farkas János e-mail: szalai.zita@freemail.hu 
Rajtbíró:  Szemán László  
Célbíró:  Garadnay Sándor  
Pályakitőzık:  Csarnai Béláné   
  Váradi Zsófia  
  
A verseny formái és kategóriái: 
Bontott távú, kötött menetsebességő, felsı-, közép- és alapfokú egyfordulós, nappali természetjáró tájékozódási 
túraverseny. 

A, A/36 és A/50, A/60, A/70 kategóriák: 
Felsıfokú: tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák 2-4 fıs csapatok részére, a megfelelı 
életkori kategóriákkal. (Táv: ∼  9,5   , illetve ∼  7,2   km, szint: 570  , illetve  450 m.  
Az „A” és „A36” illetve „A50” ;  „A60” és „A70” kategóriák azonos pályán, de különbözı menetsebességgel haladnak.) 

„B” kategória: 
Középfokú: tájfutó térképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypályák 2-4 fıs csapatok részére.     
(Táv: ∼  7 km, szint:  350 m) 

 „C” kategória: 
Alapfokú: turistatérképen, útvonalleírással segített bontott távú verseny (2-5 fıs csapatok részére), az idımérı 
állomások között kötött menetidıvel. Végig jelzett turista úton halad. (Táv: ∼ 8,5 km, szint: 200 m.) 
 
 
 
 



Díjazás: 
Kategóriánként az I - III. helyezést elért csapatok érem, az I – VI. helyezést elért csapatok oklevél díjazásban 
részesülnek.  
Minden kategória elsı helyezett csapata elnyeri a kategóriájának megfelelı vándor kupát! 
Ezen túlmenıen az A, A/36, A/50, A/60, A/70 pályán induló nıi csapatok közül a legjobb elnyeri a megyei nıi bajnok 
címet. 

A rendezık fenntartják a jogot, hogy kevés induló esetén az értékelésben kategória-összevonást alkalmazzanak. 
Az eredményhirdetés tervezett idıpontja 16,30 óra 
A versenyen induló minden résztvevı kitőzıt kap. 
 
Nevezés, nevezési díj: 
Elızetes nevezési lehetıség 2009. május 10-ig írásban: 
� Váradi Zsófia   3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 44. sz. 2. lh. fsz. 4. e-mail:  varadizso@gmail.com 
  penztar@dvszi.sulinet.hu 
                 
Érdeklıdni telefonon: 0630/384-3649 

A verseny nevezési díja: 
   határidıre beérkezett nevezés esetén        700.- Ft/fı 
   helyszíni nevezés esetén mindenkinek      1000.- Ft/fı 
   „C” kategóriában          400.- Ft/fı 
 Kedvezmény szervezett természetjáróknak   100.- Ft/fı 
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás elıtt kell befizetni. 

A versenyen minden A és B kategóriás csapat egy darab berajzolt színes nyomdai és egy darab üres színes 
nyomdai 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 elınevezéssel együtt 
elıre jelezni. A plusz térkép ára: 300 Ft/db. 
A „C” kategória résztvevıi csapatonként egy-egy fekete-fehér fénymásolt térképet kapnak. Elızetes kérés alapján 
plusz egy térkép igényelhetı.  
 
Kötelezı felszerelés: 
Tájoló, íróeszköz, óra, elsısegély csomag. 
Az „A” kategóriáknál körzı, vonalzó is. 
Minden kategóriában ajánlott a Bükk-fennsík turista térkép. 
„C” kategóriában a Bükk-fennsík térkép kötelezı. 
 
Kiegészítı rendelkezések: 
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2007. évi módosított kiadás). 
Óvás írásban, a csapat célba érkezését követıen a szabályzat szerint, a szabályzat vonatkozó pontjára hivatkozva 
nyújtható be a versenybíróság elnökéhez az óvási díj egyidejő megfizetésével, amely 2.000.- Ft. 

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját felelısségére indul. 
Kártérítés a verseny rendezıitıl semmilyen címen nem igényelhetı. 
 
Szolgáltatások: 

- a versenyközpontban csomagmegırzés,  
- a célban ásványvíz és zsíros kenyér  
 

 
       MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁR  A  RENDEZİSÉG ! 
          
 
 
 
 
 
 
 


