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az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság 4. fordulója
Bükk hg. Hollóstető
2012. május 13.
A verseny célja:
Az idei évben 120 éves fennállását ünneplő B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
szervezésében – a most harmincegyedik alkalommal megrendezésre kerülő – az ország
legrégebbi, legpatinásabb, hagyományőrzően bajnoki színvonalú ENCIÁN-KUPA
tájékozódási versenyének megrendezése megyénkben. Az országos és megyei bajnoki
csapatok vetélkedése mellett a túraversenyzés népszerűsítése, versenyzési lehetőség
biztosítása azoknak a tapasztalt természetjáróknak, ifjúsági és felnőtt turistáknak, akik a
sportág iránt érdeklődést mutatnak.
Versenyforma: Bontott távú, kötött menetsebességes, felső- és középfokú egyfordulós,
nappali természetjáró tájékozódási túraverseny.
A verseny központja: Hollóstető Camping
Elérhető a Búzatérről induló Miskolc-Bükkszentkereszt-Répáshuta autóbuszjárattal (9-es
kocsiállás), és gépkocsival a Miskolc-Lillafüred-Répáshuta-Eger közötti műúton haladva
Hollóstetőig. Parkolási lehetőség a helyszínen.
Rendező: a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség és egyesületeinek rendezőgárdája
Versenybizottság:
elnöke: Zárdai István
Pályakitűző: Csarnai Béláné, Garadnay Sándor
Természetvédelmi ellenőrzőbíró: Garadnay Sándor;
Ellenőrző bíró: Herr Gyula;
Szövetségi ellenőr: Farkas János, janosf@vipmail.hu; tel: 70/228-2743
A verseny kategóriái:
„A, A/36, A/50, A/60, A/70” kategóriák:
Felsőfokú: tájfutó térképen, tájékozódási feladatokkal nehezített versenypályák, 2-4 fős
csapatok részére, a megfelelő életkori kategóriákkal. (Távok: ~6-8 km, szintek: ~400-500 m.
Az „A” és „A36” valamint az „A/60” és „A/70” kategóriák azonos pályán, de különböző
menetsebességgel haladnak.) Összevonás lehetséges.
„B” kategória:
Középfokú: tájfutó térképen, kevés tájékozódási feladattal nehezített versenypálya, 2-4 fős
csapatok részére. (Táv: ~7 km, szint: 500 m)
Rajtoltatás: 8 és 10 óra között lesz.
A verseny eredményhirdetésére várhatóan 16 és 17 óra között kerül sor a versenyközpontban.
Díjazás:
Minden részvevő megkapja a verseny kitűzőjét.
Az országos bajnokság minden kategória 1-3 helyezettje érem és oklevél díjazásban részesül.
Megyei felnőtt bajnoki kupa: összevont „A” kategóriákban induló legjobb B.-A.-Z. megyei
csapat (vándorserleg).
Megyei női bajnoki kupa: összevont „A” kategóriában induló legjobb megyei tiszta női
csapat (vándorserleg).
Megyei ifjúsági bajnoki kupa: „B” kategóriában induló legjobb B.-A.-Z. megyei ifjúsági
/19 év alatt/ csapat (vándorserleg).
Nevezés, nevezési díj:

Előzetes nevezés kérünk 2012. május 4-ig írásban:
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetség, 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1., vagy e-mail-ben a hegyitura@eszaktura.hu címen.
Kérjük, hogy a nevezésben az alábbi adatokat adjátok meg: csapatnév, kategória, versenyzők
száma, a csapatvezető elérhetősége (e-mail, mobiltelefonszám), plusz térkép.
A verseny nevezési díja: határidőre beérkezett nevezés esetén 800 Ft/fő, MTSz igazolvánnyal
rendelkező versenyzőknek 100 Ft kedvezmény a nevezési díjból.
Helyszíni nevezés esetén mindenkinek 1200 Ft/fő.
A nevezési díjakat az indulás előtt, a versenyközpontban kérjük befizetni, a kedvezmény
igénybevételéhez szükséges igazolványok felmutatásával.
A versenyen minden A-B kategóriás csapat egy darab berajzolt és egy darab berajzolatlan
versenytérképet kap (2011-es helyesbítés, M 1:15000, alapszintköz: 5 m). Igény szerint plusz
berajzolatlan színes térképet 300 Ft/db térítés ellenében biztosítunk. Ezt kérjük az
előnevezéssel együtt előre jelezni. A helyszínen további térkép nem kapható.
Kötelező felszerelés:
Tájoló, íróeszköz, óra, ivóvíz, elsősegély csomag, az A kategóriáknál hagyományos (!)
szerkesztő eszközök is. Minden kategóriában ajánlott a Bükk turistatérkép.
Szolgáltatások:
- a rendezvényközpontban csomagmegőrzés,
- a célban frissítő, zsíros kenyér, édesség. Büfé.
Szállás lehetőség:
A kempingben díjfizetés ellenében faház és sátorozási lehetőség, Hollóstető-Bükkszentkereszt
körzetében vendégszobákban további szálláslehetőség is rendelkezésre áll. A szállásfoglalást
a csapatok önállóan végzik.
Kiegészítő rendelkezések:
Vitás esetekben irányadó a Magyar Természetbarát Szövetség Versenyszabályzata (2010. évi
módosított kiadás).
Óvás - írásban, a csapat célba érkezését követő 30 percen belül nyújtható be a versenybíróság
elnökéhez, az óvási díj (4000 Ft) egyidejű megfizetésével.
A verseny és az esetleges óvás során kizárólag a hagyományos, mindenki által elérhető
mérőeszközök használatát fogadjuk el. A verseny folyamán GPS, telefon, távolság és
irányszög mérésére használható eszközök, mint mérőszalag, zsinór, lézerszögmérő, teodolit,
prizma stb. - kéz, láb, szem és a tájoló kivételével - nem használható. Esélyegyenlőség!
A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély nem szükséges, a versenyen mindenki saját
felelősségére indul. Kártérítés a verseny rendezőitől semmilyen címen nem igényelhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy versenyünket a Bükki Nemzeti Park területén tartjuk. A kulturált,
természetjáróhoz illő viselkedést minden résztvevőtől elvárjuk!
A rendező is csak ember, ezért a tévedés jogát fenntartjuk!
A SPORTSZERŰ VERSENYTÁRSAKAT SZERETETTEL VÁRJUK!

A RENDEZŐK

