
A bajnoki versenyek  
 

43) A 2008. évi  bajnoki versenyek az alábbi rendezvények felsıfokú, jelen kiírásban meghatá-
rozott kategóriájú  versenyei 

 
 

 Idıpont A verseny megnevezése és várható helyszíne Szövetségi ellenır, levélcím, elérhetıség 

 
1.) 03. 29. Bakancsos Atom Kupa Mecsek Bacsó Nándor 

2011 Budakalász, Bimbó u. 2. fszt.2. 
30/951-2036; heraalap@t-online.hu 

2.) 04. 05-06. Rezét Kupa 
(éjszakai) 

Érsekcsanád 
környéke 

dr. Horváth András 
1111 Budapest, Bartók Béla u. 6. 
30/311-2748; horvath@microsec.hu 

3.) 04. 12. Napernyı Kupa Bükk Szilvásy Dénes 
3526 Miskolc, Pozsony u. 40. IV/3. 
70/335-1445; szilvasydenes@freemail.hu 

4.) 04. 19. PITE Kupa Mecsek Fodor Péter 
7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 15. I/34. 
20/419-6764; fodorpeter@freemail.hu 

5.) 04. 27. Varsányi Kupa ‘08 Budai-hegység  Lelkes Péter 
1221 Budapest, Mária Terézia u. 25. 
1/229-2773; plelkes@mol.hu 

6.) 05. 11. Eltájoló Kupa Kiskunság Lelkes Péter 
1221 Budapest, Mária Terézia u. 25. 
1/229-2773; plelkes@mol.hu 

7.) 05. 17. Encián Kupa Bükk Farkas János 
3580 Tiszaújváros, Árpád u. 4. 
70/228-2743; janosf@freemail.hu 

8.) 05. 31. Köztársaság Kupa Budai-hegység  Bacsó Nándor 
2011 Budakalász, Bimbó u. 2. fszt.2. 
30/951-2036; heraalap@t-online.hu 

9.) 07. 26-27. Eplényi Éjszakai verseny 
(éjszakai) 

Bakony Horváth T. Csaba 
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 15. 
30/511-2724; hotacsa@freemail.hu 

10.) 08. 30-31. Agropark-Fülesbagoly 
Kupa (éjszakai) 

Bükk  Bacsó Nándor 
2011 Budakalász, Bimbó u. 2. fszt.2. 
30/951-2036; heraalap@t-online.hu 

11.) 09. 13. Velence Kupa Keleti-Bakony Jakab Albert 
7030 Paks, Újtemplom u. 20. 
20/431-8112; jakab77@t-online.hu 

12.) 09. 20. elSant İszi Kupa Mecsek Knauer József 
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5. 
1/313-8808; knauer.gellai@chello.hu 

13.) 09. 27. Zemplén Kupa Zempléni-
hegység  

Farkas János 
3580 Tiszaújváros, Árpád u. 4. 
70/228-2743; janosf@freemail.hu 

14.) 10. 04. Zöldpont T. Túraverseny Zselic Franczva László 
6500 Baja, Flórián u. 34. 
30/349-2471; franczval@demasz.hu 

15.) 10. 11. Mátra Kupa Mátra Kovalik András 
2040 Budaörs, Baross u. 67. 
30/512-5044; kovalikandras@gmail.com 

 
Budapest, 2008. január 14. 
 
 
 Pálmai Vencel sk.  Jakab Albert sk. 
 Gyalogtúra Bizottság elnöke Verseny Albizottság vezetıje 

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG 
Gyalogtúra Bizottság, Verseny Albizottság  
 
 
 

A 2008. évi  
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság  (OTTCsB)  

kiírása  
 
 
Az MTSz Gyalogtúra Bizottságának Verseny Albizottsága (a továbbiakban: VAB) a természetjárók részére 
országos gyalogos természetjáró tájékozódási csapat bajnokság ot hirdet meg a 2007. évben kiadott 
versenyszabályzat  elıírásai szerint. 
Az országos bajnokság nyílt: bármely  egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. – a továbbiakban: 
közösség – csapata benevezhet. Egyetlen feltétel, hogy a csapatok tagjai legyenek tagja a Magyar Termé-
szetbarát Szövetségnek. 
 
Kategóriák  
 
1) Az országos bajnokság 2008. évi kategóriái: A, A36, A50 és A60/70  
 
A részvételre vonatkozó el ıírások  
2) A bajnoki csapatok az egyes bajnoki versenyeken csak a Szabályzat 6.1. pontjának megfelelı életkori 

összetételben szerepelhetnek. 
3) Az A60/70 kategóriában az A60 és A70 kategóriájú csapatok összevontan versenyeznek, az életkoruk-

nak megfelelı menetsebességekkel. 
4) Amennyiben 2008. március 15-ig  valamely kategóriára nem érkezik legalább 8 nevezés, akkor kategó-

ria összevonásra kerül sor. 
5) Összevonás esetén az A kategóriába nevezett csapatok az A36 kategóriába nevezett csapatokkal, 

illetve az A50-es csapatok az A60/70-es csapatokkal versenyeznek együtt. 
6) Összevont kategórián belül a csapatok azonos pályán, de a korosztályuknak megfelelı menetsebes-

séggel haladnak. Kategória összevonás esetén kategóriájukon belül a csapatoknak lehetıségük van 
különbözı versenyeken, különbözı menetsebességgel versenyezni. Tehát pl. A, és A36-os kategóriák 
összevonása esetén egy A kategóriába benevezett csapat az egyik versenyen versenyezhet A-s me-
netsebességgel, egy következı versenyen pedig A36-os menetsebességgel akkor, ha a kategóriának 
megfelelı feltételek fennállnak. 

7) A bajnoki versenynek kijelölt versenyeken bajnokságba be nem nevezett csapatok is szerepelhetnek. 
8) Bajnokságba benevezett csapatban bajnoki versenyen már szerepelt versenyzı a bajnokság során 

nem változtathat csapatot (Átigazolásra nincs mód!). 
9) A bajnoki versenyeken a bajnokságba nevezett csapatok min. 2, maximum 4 fıbıl állhatnak. A bajnok-

ság során egy adott csapatban szereplı versenyzık számára nincs korlátozás, de az év végi díjazás-
ban a csapatvezetı által kijelölt, maximum 6 fı részesülhet (érem, oklevél). 

10) Nincs elıírás arra vonatkozóan, hogy hány, ill. mely versenyen kötelezı a részvétel. 
 
Nevezés 
11) Nevezni a mellékelt nevezési lapon meghatározott formában és hiánytalan tartalommal, írásban (levél-

ben, e-mailben) lehet. A nevezést a nevezési díj befizetésének igazolásával (L. 16. pont!) az alábbi 
címre kell elküldeni: 

 Horváth T. Csaba,  2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 15. 
 Egyéb elérhetıségi lehetıségek:  E-mail: hotacsa@freemail.hu 
 Tel.: 22/579-162;     06/30/511-2724 
12) Egy közösség több csapattal is nevezhet. 
13) Azon csapatok számára, amelyek már a legelsı bajnoki versenyen is bajnoki részvevıként kívánnak 

versenyezni, a nevezés beérkezésének határideje: 2008. március 15 . 
14) A bajnokságra a bajnokság idıtartama alatt is – bármikor – be lehet nevezni, de csak a bajnokságban 

indított kategóriákban. 
15) A bajnokság indulása után nevezı csapatok eredményei közül csak azok számítanak be a bajnoki 

értékelésbe, amelyeket a nevezés benyújtását és a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevény (vagy 
másolata) beérkezését követıen értek el. 



 
Fontos : 

 Az egyes bajnoki versenyekre külön is nevezni kell ! A bajnokságba benevezett csapatok 
 számára az egyes bajnoki versenyekre – ha neveznek  – kötelez ı az elızetes nevezés! 
16) A nevezési díj 2500 Ft/csapat . A nevezésnek megfelelı összeget az MTSZ számlájára kell befizetni 

(számlaszám: 11991102-02100089; a közlemények rovatba be kell írni: OTTCSB nevezési díj, XY csa-
pat). A nevezés csak a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. Csekken történı fizetés esetén a 
csekk másolatát, átutalás esetén az utalás visszaigazolásának másolatát a nevezéssel együtt kell pos-
tázni, vagy szkennelve, elektronikus úton elküldeni.  
Az MTSZ a befolyt összeget a díjazásra (kupák, érmek, oklevelek), valamint szervezési költségek fede-
zésére fordítja. 

 
 
Értékeléssel kapcsolatos el ıírások  
 
17) A bajnoki versenyek értékelése során minden csapat a mellékelt táblázat alapján, az elért helyezésé-

nek megfelelı pontszámot kapja. A csapat legjobb éjszakai eredményére a táblázatban szereplı érté-
kekre 1,15-szörös szorzót kell alkalmazni. A helyezési számok megállapításánál a bajnokságba be nem 
nevezett csapatokat figyelmen kívül kell hagyni!  (Pl.: Ha egy bajnokságba benevezett csapat egy baj-
noki versenyen ötödik helyezett lett, de az elıtte lévı négy csapatból kettı nem nevezett be a bajnok-
ságba, akkor az adott csapat a bajnokság értékelése szempontjából 3. helyezést ért el!) 

18) A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken elért helyezések alapján megszerzett pontszám-
ok figyelembevételével alakul ki. Az egyes kategóriák bajnokai azok a csapatok lesznek, amelyeknek a 
legjobb öt eredményük összege a legmagasabb az adott kategóriában. 

19) Ha egy csapat öt vagy kevesebb versenyen szerepelt, akkor az értékelésnél minden eredménye szá-
mít. 

20) Holtverseny esetén az a csapat végez elıbbre a bajnokságban, amely azokon a versenyeken, melye-
ken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett csapat részt vett, többször elızte meg a másikat, mint 
fordítva. Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor a holtversenyben állók közül az nyer, aki 
több elsı (második, harmadik, stb.) helyezést ért el. Az esetleg még továbbra is fennálló holtverseny 
esetén az dönt, hogy azon a versenyen, melyen az érintett csapatok elsı (második, harmadik) helye-
zést értek el, melyik csapat ért el jobb helyezést a verseny teljes (a bajnokságban nem indult csapato-
kat is tartalmazó) eredményjegyzéke szerint. 
Az egyes bajnoki versenyeken a holtversenyt tájékozódási ismeretekre vonatkozó kérdéssel (feladattal) 
szabad csak eldönteni! Kivétel, ha a holtversenyben végzett csapatok közül az egyik nem várja meg az 
eredményhirdetést. Ebben az esetben a helyszínen maradt csapat nyeri a holtversenyt.  

21) Amennyiben a bajnoki versenyen nem döntik el a holtversenyt két bajnoki csapat között (pl. egyik csa-
pat sem várta meg az eredményhirdetést), akkor mindkét csapat azonos pontszámot kap, mely pont-
szám a két szomszédos helyezésnek megfelelı pontszámok középértékének felel meg. 

22) A hivatalos bajnoki eredményértesítıben észrevett-, illetve a bajnokság értékelése során esetlegesen 
elkövetett számítási-, elírási hibák észlelése esetén a VAB megbízottjához – címét lásd a 10. pontban!– 
kell fordulni.  
Másodfokon – ha a megbízottal nem tisztázható a félreértés, vagy egyéb súlyosabb esetben – közvet-
lenül (telefonon vagy levélben) a VAB vezetıjéhez kell fordulni, a tájékoztató kézhezvételét követı 8 
napon belül.  
(Levélcím: Jakab Albert, 7030 Paks, Újtemplom u. 20. Tel.: 20/431-8112; e-mail: jakab77@t-online.hu) 

 
 
Díjazás 
 
23) A kategóriák gyıztes csapatai számára a Magyar Természetbarát Szövetség adott kategóriára vonat-

kozó "Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnok 2008." feliratú serleget adományoz. 
24) A kategóriák elsı három helyezett csapatának tagjai (csapatonként legfeljebb hat fınek!) kategóriájuk-

nak és helyezésüknek megfelelı feliratú érmeket kapnak. 
25) A kategóriák elsı hat helyezett csapata személyenként egy-egy oklevelet kap, melyen név szerint sze-

repelnek a csapattagok. 
26) A kupákat, érmeket, okleveleket a VAB ünnepi ülésén, 2008. december elején adjuk át. Errıl a helye-

zéseket elérı csapatokat elektronikus levélben értesítjük. 

 
A bajnoki versenyek ellen ırzése:  
 
27) A VAB minden bajnoki  versenyre szövetségi ellenırt küld ki, akinek személyérıl ezen kiíráson keresz-

tül értesíti a bajnoki versenyek rendezıit (Lásd a 43. pontot!). Amennyiben a megadottakhoz képest 
bármely okból változás következne be, arról a rendezıket az Albizottság érintett képviselıje írásban 
vagy telefonon értesíti. 

28) A bajnoki versenyek rendezıi a versenykiírásban kötelesek feltüntetni a szövetségi ellenır nevét, cí-
mét, telefonszámát, vagy elérhetıségének egyéb lehetıségét. 

29) Amennyiben a versenyen bármely okból nem jelent meg szövetségi ellenır, akkor a versenybíróság 
elnöke a versenyen a VAB versenyzıként megjelent tagjai közül kér fel valakit szövetségi ellenırnek. 

30) A bajnoki versenyeken a rendez ıségnek – függetlenül a szövetségi ellenır tevékenységétıl – ellen-
ırzı bíró m őködését kell biztosítani. 

31) Óvás esetén a  versenybíróság elnöke köteles kikérni a jelen lévı (illetve a felkért) szövetségi ellenır 
véleményét. A döntést a szövetségi ellenır és az ellenırzı bíró véleményének meghallgatása után a 
versenybíróság elnöke hozza meg. 

 
 
Egyéb el ıírások, információk:  
 
32) Ha egy csapat egy bajnoki versenyen 4-nél több versenyzıvel jelenik meg, a létszám feletti(ek)  

ugyanazon a versenyen bármely, a bajnokságba be nem nevezett csapatban  (vagy bajnokságba be 
nem nevezett csapatként) szerepelhet(nek), de egy másik-, a bajnokságba szintén benevezett csa-
patban nem versenyezhetnek. 

33) A bajnoki versenyeken a rajt- és célhelyen ki kell függeszteni az értékelés speciális szabályait, az 
egyes feladatoknál elkövethetı hibákért járó büntetıpontokat, hogy az értékelés menete mindenki 
számára ellenırizhetı, követhetı legyen. 

34) Az a verseny nem értékelhetı bajnoki versenyként, mely versenyen rendezıi hibák miatt 
a versenypálya szakaszaiból egynél, 
a feladatokból és érintési pontokból háromnál többet ki kellett vonni az értékelés alól. 
Azt a bajnoki versenyt, amelyen a rendez ık nem teljesítik az érvényes Szabályzat alapvet ı elı-
írásait, a VAB nem jelöli a következ ı évi bajnokság hivatalos versenyei közé. 

35) A bajnokságba benevezett csapatokról a VAB megbízottja legkésıbb a nevezési határidıt követı egy 
héten belül, illetve a bajnokság megkezdését követıen beérkezı nevezésekrıl szintén egy héten belül 
tájékoztatja az érintett rendezı szerveket. 

36) Az éjszakai versenyek pályáit úgy kell tervezni, ho gy a fels ıfokú pályák hossza –a Versenysza-
bályzatban közöltekt ıl eltér ıen– 3-8 km legyen.  

37) A bajnoki versenyek rendezıi legalább három héttel az adott verseny idıpontja elıtt kötelesek minden 
bajnokságba benevezett közösség, valamint az érintett szövetségi ellenır számára kiírást küldeni az 
adott bajnoki versenyrıl. 

38) Két azonos napszakú  bajnoki verseny nem rendezhetı meg ugyanazon a napon. Ha valamely verseny 
idıpontját bármely okból változtatni szükséges, az új idıpont más bajnoki verseny idıpontjával nem üt-
közhet. Az új idıpontról a VAB-ot, illetve a bajnokságba benevezett csapatokat a verseny elıtt legalább 
3 héttel értesíteni kell. 

39) A bajnoki versenyek rendezıi a korrekt tájékoztatás céljából, a rendelkezésükre álló információk alap-
ján kötelesek megjelölni a hivatalos eredménylistákban a bajnokságba benevezett csapatokat. 

40) Minden bajnokságba benevezett csapat köteles a bajnoki versenyeken a nevezésben megadott néven 
szerepelni. Amennyiben más néven versenyez, részvétele nem minısül bajnoki részvételnek. 

41) A VAB megbízottja az addig beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását 
legalább minden harmadik bajnoki versenyen kifüggeszti. A VAB a tavaszi szezon végén és az ıszi 
szezonban legalább egy alkalommal írásban is megküldi a bajnoki tabellát az érintettek részére. 

42) Az utolsó bajnoki verseny után – ha nem érkezik be észrevétel –, a hivatalos eredménylista kézhezvé-
telét követıen két héten belül a VAB képviselıje minden e-mail címmel rendelkezı csapat számára el-
küldi a bajnokság elızetes végeredményét. Az abban elıforduló esetleges hibák, elírások ügyében a 
megadott határidın belül lehet észrevételt tenni. A hivatalos végeredményt az elsı hat helyek egyikét 
elért csapatok a díjkiosztó ülésre szóló meghívóval, a többiek pedig ezt követıen, elektronikus formá-
ban kapják meg.



 
Tájékoztató a nevezés beadásához  

 
1) Egy közösség (egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb.) több csapattal  is nevezhet, de minden 
csapatról  külön nevezési lapot kell kiállítani. 
2) A csapatok bármilyen nevet választhatnak, de a bajnokság során minden esetben a választott nevet kell 
használni.  
3) A nevezési lapon a csapat  értesítési  címeként a csapat képviselıjének (vezetıjének, ügyintézıjének) 
nevét, címét kell megadni. A csapattagokat nem kell felsorolni.  
4) Ha egy közösség több csapattal szerepel, a szervezık munkája és a postai költségek csökkentése érde-
kében az adott közösséghez  tartozó csapatok nevezési lapján ugyanaz az értesítési (levelezési) cím is 
megadható. Ha van a csapatoknak e-mail címe, akkor azt kérjük megadni! 
A közösség képviselıjének – akinek címére postázzuk az értesítéseket a bajnokság állásáról – nem kell 
okvetlenül versenyzınek lennie (de lehet az is...). 
5) A nevezési díj  – ettıl független az egyes versenyek nevezési díja! – 2500 Ft/csapat , amit  csekken, 
vagy átutalással  az MTSZ számlájára kell befizetni.  
AKI SZÁMLÁT KÉR, AZ EZT A CSEKK HÁTOLDALÁN, A KÖZLE MÉNYEK ROVATBAN JELEZZE!  
UGYANOTT RÁ KELL ÍRNI: "OTTCsB nevezési díj",  
6) Az egy közösséghez  tartozó csapatok nevezési díja egy összegben is feladható. 
7) A nevezési lapokat és a befizetési csekk feladóvevényét vagy annak másolatát a nevezés regisztrálása 
céljából 

Horváth T. Csaba, 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 15., v agy  hotacsa@freemail.hu 
 

címre kell elküldeni. 
 
 
 
 

.......................................................Itt leválasztandó! ......................................................... 
 
 

2008. évi  Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság 
 

N e v e z ı l a p 
 
A közösség megnevezése:  
................................................................…………………………….………..…………………………............ 
 
 
A csapat  neve:  
............................................................................................…………………………………......…................ 
 
Kategória  (A megfelelı bekarikázandó!): A A36 A50 A60/70 
 
A csapat e-mail címe, vagy postai levél címe, és te lefonszáma:  
 
 
 ................………………………………………....................................................................…........…............ 
 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 (Csapatvezetı neve, v. olvasható aláírása) 
 
 

 
Tájékoztató a nevezés beadásához  

 
1) Egy közösség (egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb.) több csapattal  is nevezhet, de minden 
csapatról  külön nevezési lapot kell kiállítani. 
2) A csapatok bármilyen nevet választhatnak, de a bajnokság során minden esetben a választott nevet kell 
használni.  
3) A nevezési lapon a csapat  értesítési  címeként a csapat képviselıjének (vezetıjének, ügyintézıjének) 
nevét, címét kell megadni. A csapattagokat nem kell felsorolni.  
4) Ha egy közösség több csapattal szerepel, a szervezık munkája és a postai költségek csökkentése érde-
kében az adott közösséghez  tartozó csapatok nevezési lapján ugyanaz az értesítési (levelezési) cím is 
megadható. Ha van a csapatoknak e-mail címe, akkor azt kérjük megadni! 
A közösség képviselıjének – akinek címére postázzuk az értesítéseket a bajnokság állásáról – nem kell 
okvetlenül versenyzınek lennie (de lehet az is...). 
5) A nevezési díj  – ettıl független az egyes versenyek nevezési díja! – 2500 Ft/csapat , amit  csekken, 
vagy átutalással  az MTSZ számlájára kell befizetni.  
AKI SZÁMLÁT KÉR, AZ EZT A CSEKK HÁTOLDALÁN, A KÖZLE MÉNYEK ROVATBAN JELEZZE!  
UGYANOTT RÁ KELL ÍRNI: "OTTCsB nevezési díj",  
6) Az egy közösséghez  tartozó csapatok nevezési díja egy összegben is feladható. 
7) A nevezési lapokat és a befizetési csekk feladóvevényét vagy annak másolatát a nevezés regisztrálása 
céljából 

Horváth T. Csaba, 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 15., v agy  hotacsa@freemail.hu 
 

címre kell elküldeni. 
 
 
 
 

.......................................................Itt leválasztandó! ......................................................... 
 

2008. évi  Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság 
 

N e v e z ı l a p 
 
 
A közösség megnevezése:  
................................................................…………………………….………..…………………………............ 
 
 
A csapat  neve:  
............................................................................................…………………………………......…................ 
 
Kategória  (A megfelelı bekarikázandó!): A A36 A50 A60/70 
 
A csapat e-mail címe, vagy postai levél címe, és  t elefonszáma:  
 
 
 ...............………………………………………....................................................................…........…............ 
 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
Kelt: 
 
 
 
 
 (Csapatvezetı neve, v. olvasható aláírása) 


