
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Június 2.-án a B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
Természetjáró Juniálist rendez! 

 
Helyszín: Hollóstetői Kemping 

 

Programok: 
 

IV. Hollós Kupa 
Gyalogos Természetjáró Tájékozódási Túraverseny 

az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság 3. fordulója 
 

amely egyben a 
 

XXII. Országos Egyéni Tájékozódási Túraverseny 
 

Bükk-hegység, Bükkszentkereszt – Hollóstető, Hegyi Kemping 
2007. június 2. 

 

A verseny célja: 
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a túravezetők, természetjárók a tájékozódási ismereteikről 

számot adhassanak, felmérjék a saját maguk és a versenytársak tájékozódási és fizikai 

felkészültségét, valamint a túraversenyzést népszerűsítjük. A résztvevők versenyzés közben 

megismerhetik a Bükk ezen részének sajátosságait, fejlesztik tájékozódási és feladatmegoldó 

képességüket. Az országos egyéni bajnoki kategóriák mellett megismertetjük a versenyzést a 

fiatalokkal, családokkal és a túraversenyzésbe most belekóstoló felnőttekkel. 

A verseny ideje: 2007. június 2. (szombat) 
Találkozó, rajt: Bükkszentkereszt – Hollóstető, Hegyi Kemping 

Az első rajt 8,30 órakor, az utolsó 10,00 órakor lesz. Kérjük a lassabb menetsebességgel haladókat, 

hogy a pálya hossza miatt a minél korábbi indulási időt válasszák! 

Keverési idő nincs, minden célba érkezőt értékelünk. Pályabontás: 16.00 órakor! 



Rendező: 
Tiszaújvárosi SC. Természetjáró Szakosztálya. 

A verseny formái és kategóriái: 
Bontott távú, kötött menetsebességű, felső-, közép- és alapfokú egyfordulós, nappali természetjáró 

tájékozódási túraverseny. 

• Hollós Kupa „F” és „N” bajnoki, valamint OETT  F 18/N 18,  F 36/N 36,  F 50/N 50, 
FS/NS kategóriák (Felsőfokú „A” kategória):  

• „B” kategória (Középfokú 

 „C” kategória (Alapfokú):  

Díjazás: 
Hollós Kupa: az F és N kategória I - III. helyezettjei érem és oklevél díjazásban részesülnek. Az F 

és N kategória I. helyezettjei egy évig őrizhetik a Hollós Kupát. 

OETT: Minden kategória I – III. helyezettjei érem és oklevél díjazásban részesülnek. Az NS és NS+ 

valamint az FS és FS+ kategóriákat összevontan értékeljük. A rendezők fenntartják a jogot, hogy 

kevés induló esetén az értékelésben kategória-összevonást alkalmazzanak. 

A versenyen induló minden résztvevő kitűzőt kap. 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja 16,30 óra 

Nevezés: 
Előzetes nevezési lehetőség 2007. május 26 -ig beérkezően e-mailben a janosf@vipmail.hu, 

telefonon (lehetőleg sms-ben) a 70/289-1661 számon, vagy levélben � Szalai Zita Tiszaújváros, 

Rózsa út 2. 4/1. 3580.  

Helyszíni nevezés korlátozott számban, a térképkészlet erejéig lehetséges. 

A verseny nevezési díja: 
 határidőre beérkezett nevezés esetén   500.- Ft/fő 

 helyszíni nevezés esetén (a térképkészlet erejéig) 700.- Ft/fő 

A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás előtt kell befizetni. 

Szolgáltatások: 
- a versenyközpontban csomagmegőrzés, tisztálkodási lehetőség 

- a célban folyadék- és kalóriapótlás 

- a kempingben büfé üzemel 

 
 

MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁR  A  RENDEZŐSÉG ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TURISTA FŐZŐVERSENY 
 

Kedves Vendégünk, Tagtársunk! 

 
Ismét megrendezésre kerül a hagyományos „Főzőversenyünk”, mely az évek 

során  - mindenféle időjárással dacolva -  nagy népszerűségre tett szert. 

Ideje, hogy megint felmérjük fejlődésünket a konyhai tudomány terén, valamint 

egy könnyű túrát követően jó étvággyal elfogyasszuk a magunk által készített 

finomságokat. 

 

Na persze a jó társaság sem utolsó, hiszen ezen a napon nemcsak túrázni és főzni 

lehet, hanem bekapcsolódni egy egész napos (éjszakás) versenyekkel, 

vetélkedőkkel egybekötött rendezvénysorozatba,   mely egy esti  táncos bulival ér 

majd véget. 

 

Ebből kifolyólag sok szeretettel meghívunk családoddal, barátaiddal együtt a 

fenti rendezvényre főzni vagy túrázni (de lehet mindkettőt egyszerre). 

 

Helyszín és időpont: Hollóstetői Hegyi Camping, 2007. június 2.  9.00 órától 
Eredményhirdetés: 13.30-tól 

 
A főzéshez szükséges alapanyagokat Te magad 

hozod, valamint különféle házi „rettenetes” italok 

bemutatására is számítunk. 

 
Több kategóriában is nevezhetsz, a kitöltött nevezési 

lapot kérjük 2007. május 30-ig visszajuttatni az 
alábbi e-mail vagy posta címre. 

 

A szokásos nyereményeken, és Emléklapon kívül az abszolút győztes a B.A.Z. 
Megyei Természetjáró Szövetség által felajánlott Vándorfakanalat őrizheti a 

következő verseny időpontjáig, vagyis egy évig! 

 
Érdeklődni lehet:  Imréné Gyopár Erika  30/913-2730 

e-mail: gyera@miskolcph.hu 
postacím: 3521 Miskolc, Szirmay Antal u. 26. 

 
Sok sikert kíván:  a rendezőség 

 
 



 
 
 
 

Juniálisi „kézműves asztal” 
mindenkinek!  

 

Gyalogtúra  
Indulás a Hollóstetői Campingből 10.00-kor 

Táv: 8 km 

Szint: 300 m 

 

 

Juniálisi nagy vetélkedő 
5 fős csapatok jelentkezését várjuk! 

Szellemi, kreatív játékos feladatok lesznek! 

Az első három csapat ajándékokat kap! 

Előnevezést szívesen fogadunk! 

 
 

 
 

Ravasz Róka Éjszakai Tájékozódási 
Teljesítménytúra 

A TESTED MOZGASD, NE A MOTORT!     
 

 

Nevezni:  Bükkszentkereszt, autóbusz végállomás 20:00-21.00 óra között 

Táv: 10 km Szint: 200m Szintidő: 5 óra 

Az útvonal titkos. Csak a rajt pillanatában kapják meg az 

indulók. 

Nevezési díj: 500 Ft 

TTT, MTSZ, MSTSZ tagoknak a nevezési díj 400 Ft/fő. Magyar 

Turista kártyával a nevezési díj 300 Ft/fő. A rajt megközelíthető 

Miskolc, Búza térről autóbusszal. Ajándékcsomag az 1-3.helyezettnek. 



A túra a régió tájékozódási teljesítménytúrázója címért kiírt sorozat harmadik fordulója. 

Térkép: Bükk (déli rész) turistatérképe. 

Információ: ZÖLD SPORTOK CLUBJA 3512 Miskolc Bíró u. 10. 

46/334-502, vagy www.eszaktura.hu 

Főszervező: Kovács Attila teljesítménytúra versenybíró, Európa-bajnok rádiós tájfutó. 

  

Juniálisi Disco 
Ez a program a Hollóstető Camping felajánlásával kerül megvalósításra, csak nekünk, ha 

még nem fáradtunk el az egész napos programoktól.  

A zenéről  s hangulatról egy profi DJ gondoskodik!  

Zene és tánc ameddig bírjuk! 

 

Az éjszakai programok miatt célszerű lenne a pihenésről előre 

gondoskodni! 

Szállást foglaljatok az alábbi 

elérhetőségeken! 
 

3557 Bükkszentkereszt-Hollóstető Kemping 

Tel/Fax: 46/390-183, 06/30/369-

1099 

E-mail: hollosteto@t-online.hu 

Honlap: www.holloscamping.hu 

 
 

Mindenkit szeretettel vár a B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
vezetősége! 

 
www.eszaktura.hu 

 

 


